SCANDIC PELAGIC A/S SØGER EN
KVALITETSMEDARBEJDER TIL VORES
TEAM I SKAGEN
Til vores kvalitetsafdeling søger vi en kvalitetsbevidst medarbejder, der med udgangspunkt i nedenstående jobbeskrivelse, kan bidrage med den fortsatte positive udvikling af vores kvalitetsafdeling.
Du vil indgå i et kvalitetsteam der p.t. består af i alt 6 medarbejdere – 4 i Skagen og 2 i Aalbæk
Dine arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•

Ansvar for behandling og opfølgning af reklamationer og afvigelser
Ansvar for resultatovervågning, herunder daglig kvalitetsopfølgning og verifikation
Assistere kvalitetschefen i forbindelse med vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet
Medvirke til vedligeholdelse af recepter, råvare- og færdigvarespecifikationer
Indgå i laboratoriets arbejde samt afløse i travle perioder
Indgå i diverse projekt og ad-hoc opgaver

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er laborant eller lign. med erfaring fra tilsvarende stilling i fødevarebranchen
Du har erfaring med dokumentation og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemer
Du er analytisk og detaljeorienteret og har sans for systematik, struktur og orden.
Du udviser en høj grad af engagement og selvstændighed
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale
Du er hjemme i Office pakken og fortrolig med Word og Excel
Du har gode samarbejdsevner og en fleksibel indstilling til tingene
Du trives med at have mange opgaver i gang i en ofte travl hverdag

Vi tilbyder
•
•
•
•

Fuldtid
Oplæring og introduktion til vores virksomhed, produkter og dit arbejdsområde
Mulighed for at sætte dit præg på eget arbejde
Et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø med gode kollegaer

Det forventes at du har bopæl indenfor køreafstand til Skagen
Ansøgningsfrist
Vi behandler løbende indkomne ansøgninger.
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning med CV til via formularen på vores
hjemmeside https://scandicpelagic.com/jobs/ansoegningsformular
Yderligere information
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Kvalitetsdirektør
Birgitte Jacobsen på 2266 5168 eller HR Chef Susanne Nielsen på 5131 5942

SCANDIC PELAGIC A/S har gennem de sidste år investeret meget i virksomhederne, som har en stærk position i den danske fiskeindustri og en fremtrædende position på markedet i Europa. Virksomheden arbejder med forarbejdning og forædling af pelagiske
fiskearter, dvs. sild til fødevareindustrien. Virksomheden har omkring 210 medarbejdere og råder over 4 moderne og effektive
fabrikker i Skagen og Ålbæk

