Produktutvecklare med inriktning chark
Placeringsort Lund

Vi växer i snabb takt och söker nu ytterligare en produktutvecklare till vår affärsutvecklingsavdelning, med
placering vid vårt huvudkontor i Lund. Du kommer att bli en viktig del i ett väl sammansvetsat team som har
roligt tillsammans och jobbar med ett högt målfokus.
Att arbeta som produktutvecklare hos oss på KLS Ugglarps är ett stimulerande jobb med mycket frihet och stor
påverkandegrad. Då vi arbetar i en snabb och flexibel organisation med korta beslutsvägar förväntas du också aktivt bidra i hela
processen. I gengäld får du ett jobb med mycket varierande arbetsuppgifter och stor chans till personlig utveckling.
Arbetsuppgifterna innebär både nyhetslanseringar och förbättringar av befintligt sortiment, där du är med i en central roll från
projektuppstart till färdig produkt. En viktig del av dina arbetsuppgifter är också dokumentation och administration, som
ställer höga krav på noggrannhet, effektivitet samt att hålla uppsatta deadlines. Integrering med övriga avdelningar i företaget
är en naturlig och viktig del av tjänsten och innebär bl.a. mycket kontakter med produktions-, kvalitets- och
inköpsavdelningen. Även externa kontakter med leverantörer och kunder är vanligt, vilket också innebär att resor inom Sverige
förekommer regelbundet.
Vi som företag arbetar i nära samarbete med våra kunder och med framgång på marknaden. Detta gör att vi har en hög takt i
produktutvecklingsdelen för både det vi producerar under kedjornas varumärken som under våra egna A-brand. Denna tjänst
är i huvudsak inriktad mot vårt affärsområde Chark som består av traditionella köttbaserade produkter som korv, skivad
smörgåsmat och leverpastej men vi har också ett stort fokus på tillväxt inom det vegetariska segmentet. Därför ser vi att du har
ett stort intresse för både kött- och växtbaserade produkter och precis som vi brinner för att förse Sveriges konsumenter med
goda, kvalitativa och prisvärda produkter från de olika proteinkällorna.
Teamet som du kommer att ingå i har också ansvar för produktutvecklingen av hela vår övriga breda produktportfölj som
innehåller t.ex. grill- och julprodukter, fisk- och kycklingbaserade soppor och grytor samt färdigmatskomponenter som ris och
pasta.
Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har en positiv attityd och har lätt för att jobba såväl självständigt som i team
Har ett högt eget driv
Är strukturerad, långsiktig och välplanerad i ditt arbete
Är lyhörd, lösningsorienterad och handlingskraftig
Gillar utmaningar och är flexibel i ditt tankesätt
Har ett intresse för matlagning och smaker
Har en relevant akademisk utbildning, t.ex. livsmedelkemist, livsmedelsingenjör eller gastronom
Har goda kunskaper i Officepaketet
Är kundorienterad
Har en förståelse för den industriella processen
Har några års arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter

Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper men erfarenhet från projektledning är meriterande.
För mer information om tjänsten kontakta:
Joachim Rundberg, Affärsutvecklingschef 0730 – 24 47 78 eller
Liza Tapper Teamchef Produktutveckling 0702 – 22 18 48
Arbetstid/varaktighet
Tjänsten är en tillsvidare anställning och på heltid
Lön
Fast lön
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2020-04-30 men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. I denna
rekrytering samarbetar vi med Roi Rekrytering, sök via deras hemsida, www.roirekrytering.se.

