
 
Hvad er din jobfunktion? 
Mit job består i at etablere viden om og erfaring med 
anvendelse af stivelse i konfekture applikationer og 
omsætte det til konkrete løsninger og 
sammenhænge, som kan bringes i anvendelse hos 
KMC’s kunder. 
 
Jeg fik stillingen som projektmanager i 2009. I 2012 
skiftede jeg over til min nuværende stilling som 
applikation specialist, konfekture.   

Min primære opgave er at etablere viden og 

dokumentation om anvendelsen af stivelser til 

sukker konfekture og at være drivkraften i processen 

fra idé til lancering af produkter og koncepter inden 

for dette område. KMC’s konfekture bliver brugt 

f.eks. gelé. 

Jeg forbereder også nøgleinformation til KMC’s 

salgsteknikere og holder dem opdaterede på, 

hvordan KMC-ingredienser kan hjælpe kunderne. 

Hvad er din baggrund? 

Jeg hedder Maria Elena Castillo G. Hansen. Jeg 

kommer fra Venezuela og er uddannet som ”Master 

of Food Science”.  

Jeg arbejdede i Venezuela som applikationstekniker 

i fødevareindustri (frugt- og mejeriprodukter). Jeg 

har været i Danmark i 13 år.  

 

 

 

Jeg blev gift for snart 13 år siden med en dansk 

mand, så jeg fik min drømmemand, og jeg blev budt 

velkommen af min mands familie, selvom jeg ikke 

kunne sproget. Jeg må indrømme, at der har været 

nogle udfordringer i processen med at tilpasse mig 

til livet i Danmark, men jeg var fast besluttet på at 

blive en del af det danske samfund. I 2016 fik jeg 

dansk indfødsret, og det var en vigtig milepæl for 

mig. Vi har en lille familie med to piger. 

 
Hvordan skaber du værdi for Danmark? 

Jeg er en del af det hold hos KMC, der har været 

med til at udvikle et nyt forretningsområde: nemlig 

produkter til sukker konfekture, hvor der bruges 

store mængder stivelser i hele verden. Det giver 

KMC en større mulighed for at eksportere 

kartoffelstivelse til hele verden.  

Mine sprogkundskaber giver mig mulighed for at 

hjælpe KMC med at kommunikere bedre med vores 

kunder i de spansktalende dele af verden, og med 

min kulturelle baggrund kan jeg også formidle en 

bedre kulturforståelse til mine kolleger, der arbejder 

med de latinamerikanske land. 

 

KMC bliver konstant større, og vi har altid travlt - jeg 

elsker det. Der er en stor følelse af åbenhed og 

konstant udvikling her på enhver mulig måde. 


