
 
 

Laboranter til Flavour Creation 
 
A/S Einar Willumsen 
 
 
A/S Einar Willumsen (EW) blev grundlagt i 1901 og er i dag en moderne leverandør af flavours og compounds til den 
skandinaviske og internationale fødevare- og drikkevareindustri. EW er førende inden for flavours i Norden. 
Virksomheden har hovedkontor i Danmark og et datterselskab i Sverige. På koncernniveau beskæftiger EW pt. ca. 80 
medarbejdere. 
 
Som følge af virksomhedens vækststrategi og en deraf følgende travl hverdag søger EW nu to engagerede og dygtige 
laboranter til udviklingsafdelingen på koncernens hovedkontor i Brøndby. 
 
 
Arbejdsområde og -opgaver 
Du bliver en del af virksomhedens udviklingsafdeling, der består af 16 medarbejdere i Brøndby og 6 i Malmø. 
Udviklingsafdelingens primære opgave er i samarbejde med vores kunder at skabe nye flavours samt applikationer, 
hvori disse indgår. Som laborant hos EW vil du indgå i et team, der har til formål at supportere denne udvikling, og dine 
opgaver vil derfor kunne variere lige fra afvejning og blanding af flavours til forskellige typer af analyser og 
udarbejdelse samt forsendelse af vareprøver. Da det er helt essentielt, at vi opfylder vores deadlines over for vores 
kunder, er det vigtigt for os, at vi kan være backup for og hjælpe hinanden, når det er nødvendigt. 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være inden for områderne: 

 
- Gennemføre forskellige kemiske analyser 
- Support til produktudviklingen  
- Afvejning, blanding og test af flavours 
- Blanding og test af applikationer 
- Stabilitetsforsøg 
- Support til andre afdelinger, eksempelvis QC 
- Registrering og indsamling af data 
- Udarbejdelse og forsendelse af vareprøver til kunder 

 
 

Faglige og personlige kvalifikationer 
Først of fremmest forventer vi, at du er engageret, positiv, initiativrig, fleksibel, løsningsorienteret og serviceminded. 
Derudover forventer vi, at du har en uddannelse som laborant, apotekerassistent eller tilsvarende, og at du er dygtig 
og har faglig stolthed over det arbejde, du udfører. Det er desuden en fordel, hvis du har interesse for og eventuelt 
erfaring med analyser som HPLC og GCMS. 
 
 
Du tilbydes 
Du tilbydes en alsidig stilling som laborant i en spændende virksomhed med en lang historie og en generelt høj 
anciennitet, hvor du vil blive en del af et uformelt og professionelt team inden for udvikling af flavours til fødevare- 
og drikkevareindustrien. Du vil indgå i et udviklingslaboratorie med kolleger, der spænder bredt både aldersmæssigt 
og uddannelsesmæssigt, men som alle bidrager til udviklingen af fremtidens flavours og applikationer. Du tilbydes løn 
efter kvalifikationer, en god pensionsordning samt sundhedsforsikring og kantineordning. Stillingen er en 
fuldtidsstilling på koncernens hovedkontor beliggende i Brøndby. 
 
 
Ansøgning 
Hvis du er interesseret i jobbet, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV samt anden relevant dokumentation via 
e-mail på job@ewflavours.com. Vi søger tiltrædelse snarest muligt og vil derfor løbende indkalde relevante kandidater 
til jobsamtale. Yderligere information omkring stillingen kan fås hos Team Leader for Flavour Creation Helena Rossell på 
telefon 4345 2244. 
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