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 Kort fortalt 

Priser til innovative ideer
Agro Business Park uddelte tirsdag tre priser til vindere af 

årets innovationskonkurrence. En af disse gik til Rasmus 

Mortensens forretningsidé, der handler om udvikling af en 

kold pasteuriseringsteknologi til erstatning af den eksisterende 

pasteuriseringsproces i fødevarebranchen. Den klassiske 

pasteuriseringsproces er meget energitung og medvirker til 

produktforringelser, derfor har han stiftet firmaet Lyras, der 

erstatter den velkendte pasteuriseringsproces med UV-lys.

Ny freelancer på 
Mælkeritidende
Freelancejournalist Lene Mikkel-

sen Walsh er fremover tilknyttet 

Mælkeritidende som fast leve-

randør af artikler og nyhedsstof 

til de forskellige medier under 

Mælkeritidende. Lene har et bredt 

kendskab til mejeribranchen gen-

nem tidligere ansættelser i både Arla Foods og Mejerifor-

eningen, ligesom hun har solide erfaringer med en række 

kommunikationsopgaver, herunder flere redaktørposter. 

Velkommen på holdet.

Der er fart på udviklingen i mejeriafdelingen på Kold College, 
såvel internt som eksternt. Vi søger derfor en ambitiøs og enga-
geret mejerist, som i samarbejde med et stærkt team af lærere 
og leder brænder for at være med til at præge denne udvikling.
Du kommer til at være omdrejningspunktet for aktiviteten i 
træningsmejeriet. I samarbejde med lærerne planlægger du 
elevernes mejeridage. Du bestiller mælk til de planlagte pro-
duktioner og er med til at sikre at udstyret bliver vedligeholdt 
og er klar når det skal bruges.
Du har et virkelig godt øje for rengøring og orden, det vil således 
være dig, der sikre at vi har en høj hygiejne og orden efter de 
standarder der findes. Du samarbejder med den kvalitetsan-
svarlige om indberetninger, audit og egenkontrol.
Når eleverne er i træningsmejeriet, så er du en naturlige del 
af lærerteamet. Du har en positiv tilgang til faglige og pæda-
gogiske udfordringer og trives i en afvekslende hverdag, hvor 
der er fart over feltet.
Du vil få oplæring i vores produktionsudstyr, men for en del vil 
du selv skulle tilegne dig specialistviden omkring udstyret. Det 
forventes således, at du er meget struktureret og selvstændig.
Kan du nikke til ovenstående, og kunne du tænke dig at blive 

en del af et stærkt fællesskab, hvor alle 
bidrager til at nå afdelingens overordnede 
mål? Vil du være med til at udvikle skolens 
undervisning, således at Kold College til 
enhver tid lever op til branchens behov og 
forventninger? Så hører vi gerne fra dig.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler 
og overenskomst inklusiv pensionsbidrag.
Tiltrædelse snarest muligt.

Interesseret?
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så send gerne din 
ansøgning via skolens hjemmeside snarest muligt og senest 
den 15. januar 2018.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Uddannel-
sesleder Flemming Bundesen på 61 20 31 31.
Kold College opfordrer alle interesserede med relevant ansø-
gerprofil til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, etnisk 
baggrund og tilhørsforhold.

Mejerist til træningsmejeriet på Kold College

Mejerteknisk Selskab ser nærmere 
på CSR
Torsdag d. 25. januar kan Mejeriteknisk Selskab byde på 

årets første seminar, som sætter fokus på Cooperate Social 

Responsibility (CSR). CSR rækker i dag ind i stort set alle 

elementer af en virksomheds aktiviteter og er et meget om-

fattende emne at behandle ud fra 

et 360° perspektiv. Seminaret vil 

med afsæt i FN’s 17 bæredygtig-

hedsmål give et overblik over de 

mange forskellige CSR-discipliner 

og -udfordringer – herunder sær-

lige udfordringer for mejeriindu-

strien og primærproduktionen. 

Herefter vil programmet blive ret-

tet ind på de indsatsmuligheder, 

som er af relevans for det praktiske 

mejeribrug. Der vil være programpunkter, som præsente-

rer nye muligheder for optimering og miljøforbedringer 

samt cases m.m. indenfor områder som procesudstyr, nye 

teknologier, energioptimering og ingredienser. Alt sam-

men små eller store bidrag til en bedre CSR-profil. Se mere 

på Mejeriteknisk Selskabs hjemmeside og det kommende 

Mælkeritidende. 


