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Annonce
Process Engineering fokuserer på at udvide antallet af 
medarbejdere. Et af midlerne er fokus på det farmaceutiske 
område.

Fredericia-firma går nye veje: 
Vil rådgive dele af 
medicinalindustrien 

Direktør i Process Engineering Poul B. Jakobsen fortæller, virksomheden vil øge væksten inden 
for konsulentbistand til den farmaceutiske industri. Arkivfoto: Benny F. Nielsen 
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Fredericia: Konsulentvirksomheden Process Engineering har netop 
indgået en ny aftale med farmaceutvirksomheden Syntese A/S i 
København om at levere bistand til virksomhedens nye 
produktionsanlæg på Avedøre Holme.

LOG IND KUNDESERVICE KLUB FOLKEBLADET KØB ABONNEMENT 
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ERHVERV 

Ny bog: Her er Vejles 
milliardærer 

ERHVERV 

Nye regnskaber: 
Lokalt skiltefirma 
øger overskud 

08:17 Wozniacki får kæmpestadion som 
ramme til andenrundekamp 

08:00 1. division skal rette ind efter 
Superligaen 

07:49 Kvindelig fartdjævel dør i 
rekordforsøg 

07:15 Avisen rykkede ud til den spærrede 
cykelsti: I samme sekund skete der 

noget 

07:00 Befolkningseksplosion skaber 
bolignød på Færøerne 

07:00 Nye regnskaber: Lokalt 
skiltefirma øger overskud 

06:59 Se Danmark: Optur til skolebørn 

  Regler for kommentarer

Det er et led i Process Engineerings strategiplan mod 2023 at opbygge 
en afdeling, som kan yde rådgivning til den farmaceutiske del af 
medicinalindustrien. Afdelingen bliver opbygget i virksomhedens 
kontor i Glostrup.

- Lige nu er det seks ud af vores 110 ansatte. Vi forventer inden 
udgangen af 2023, at antallet af ansatte i afdelingen skal fylde mere 
end 10 procent - og noget der ligner 15 procent af vores omsætning, 
fortæller direktør i Process Engineering Poul B. Jakobsen.

Høje dokumentationskrav
Process Engineering har indgået en aftale med Syntese A/S om at yde 
kvalificeringsbistand på deres nye anlæg. Det betyder, at Process 
Engineering skal hjælpe Syntese med at opfylde de mange 
dokumentationskrav, der stilles til farmaceutiske anlæg. Syntese 
producerer stoffet Mesalazin, som bliver brugt til behandling af 
inflammatoriske tarmsygdomme.

- Anlægget er bygget, hvilket vi også var en del af. Det skal 
efterfølgende godkendes for at få lov at produceres på det. Det gør 
Lægemiddelstyrelsen. Der er meget høje krav til farmaceutiske anlæg. 
Ved nybyggeri er det op mod 25 procent af anlægsprisen, som går til 
dokumentationskrav, mens det ved anlæg til fødevare er op mod 15 
procent, fortæller Poul B. Jakobsen.

Konsulentarbejdet begynder i uge 36 og strækker sig frem til årsskiftet.

Strategi handler om vækst
Process Engineerings strategi frem mod 2023 handler om vækst. 
Planen er, at virksomheden skal vokse til 200 ansatte i Danmark og 100 
i udlandet.

Ifølge Poul B. Jakobsen er planen, at væksten blandt andet skal ske i 
Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Irland. Process Engineering har 
netop åbnet kontor i Norge, hvor man ansatte en afdelingsleder 1. juni 
og nummer to medarbejder begynder 1. september.

- Vi har en del projekter, som bliver lavet fra Danmark, fortæller han.

I øjeblikket har virksomheden også en projekt i Irland, hvor man 
hjælper på et mejeri, som er norsk ejet.

Få dagens vigtigste nyheder fra vafo.dk direkte i din indbakke. Det er 
gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.

Email* Navn* TILMELD

 Ved tilmelding accepterer du vores betingelser
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Vis flere 

06:52 Regeringen vil alligevel overholde 
EU-krav om øremærket barsel 

06:42 Ny bog: Her er Vejles milliardærer 
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 Forsiden netop nu 
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Modstanden vokser, men Løkke holder fast: Læs 
eksklusive interviews og analyser af V-oprøret 

Thomas Funding om oprøret mod Løkke og Jensen: 
Sidste chance for at trække sig 

Kerne-Venstre har talt: Nu skal Løkke og Kristian 
Jensen ud af butikken 

DANMARK 

Kristian Jensen om lederen af 
V-oprøret: Han 
repræsenterer Venstres dna 

0 kommentarer Sortér efter

Plugin til Facebook-kommentarer

Ældste

Tilføj en kommentar ...

Page 3 of 4Fredericia-firma går nye veje: Vil rådgive dele af medicinalindustrien | Erhverv | vafo....

29-08-2019https://vafo.dk/erhverv/Process-Engineering-gaar-nye-veje-Farmaceutindustrien-skal-...



Dagens E-Avis 

Bugattivej 8 - 7100 Vejle - Tlf: 75857788 - email: vaf@vejleamtsfolkeblad.dk
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