
Procesejere (Ingeniører) 

 

Topsil Globalwafers A/S, Frederikssund 

Topsil er en højteknologisk produktionsvirksomhed og fremstiller ultrarent silicium til den globale 
halvlederindustri. Den færdige silicium bruges til fremstilling af forskellige elektroniske komponenter, der 
indgår i f.eks. højhastighedstog, Hybrid-/elbiler og elforsyningsnettet. Topsil dyrker krystaller med float 
zone-processen, som stiller store krav til alle led i kæden mht. kvalitet, teknisk forståelse og effektivitet. 
Topsil er ISO9001, IATF 16949, ISO 50001 og ISO 14001 certificeret, der arbejdes efter leanprincipper og 
løbende forbedringer er en del af hverdagen.  

Du kan se mere om virksomheden på (www.topsil.com).  

Topsil søger 2 nye Procesejere (en med fokus på renrum og float zone teknik, og en med fokus på 
wafering/kemi) til teknisk at supportere produktionen, som foregår i produktionsfaciliteterne på Siliciumvej 
1 i Frederikssund.  

Vi forestiller os at du:  

 Er Ingeniør (Teknikum, Diplom, Civil,  f.eks. Produktions-, Maskin-, Nanotech- eller Kemiingeniør). 
Har en hands-on tilgang /erfaring 

 Har erfaring med statistik og procesforbedring (f.eks. reduktion af variationer) 

 Kan samarbejde med forskellige dele af organisationen (Operatører, Teamledere, Maintenance, 
R&D, Quality osv.) 

 Er i stand til at tage ansvaret for en proces og sikre at den både er i kontrol og forbedres 

 Er i stand til at holde flere bolde i luften og stadig levere et gennemarbejdet resultat 

 

Om jobbet: 
 
Som Procesejer sikrer du teknisk at produktionen gennemføres korrekt og i god kvalitet. Du er 
med til at sikre løbende forbedringer og til at årsagsforklare produktionstekniske udfordringer.    
 

Personlige kompetencer:  

 Praktisk (”hands-on”) tilgang til en high-tech produktion 

 Du kan tale med alle og er god til at sætte dig ind i andres situation, for at forstå deres udfordringer 

 Du tænker i løsninger og forbedringer 

 Du er tålmodig og struktureret 

 Du er kvalitetsbevidst 

 Kendskab til Silicium og halvlederprocessering er en fordel, men ikke en betingelse 

 

  

http://www.topsil.com/


Du tilbydes:  

 Løn efter kvalifikationer  

 Pensionsordning og sundhedsforsikring 

 Kantineordning 

 Gode kollegaer  

 Offentlig transport lige til døren 

 

Henvendelse: 

 
For yderligere information kan du kontakte CTO Theis Leth Sveigaard på tls@gw-topsil.com 

Ansøgning og CV sendes til HR Manager Anne-Dorte Anthony på ada@gw-topsil.com 

Ansøgningsfrist senest søndag den 5. november 2017 

Samtaler afholdes løbende 
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