Platsannons
KLS Ugglarps är ett växande företag som ständigt utvecklas inom nya segment. Vi vill nu
förstärka vårt kvalitetsteam med en till medarbetare.
Du kommer att arbeta mycket med produktutveckling och vara kvalitetsavdelningens
representant i produktutvecklingssammanhang. Det innebär att du kommer att arbeta
tillsammans med lokala kvalitetsansvariga för att säkerställa livsmedelssäkerheten hela
vägen från idé till färdig produkt. Revisioner, leverantörsbedömningar, HACCP,
kunddialog kommer också att ingå i arbetsuppgifterna.
I arbetet kommer du att ha en tät dialog med övriga i kvalitetsteamet, inköp,
affärsutveckling och produktion. Det ställer höga krav på förmåga att kommunicera och
aktivt kunna deltaga i olika mötesforum.
I organisationen finns många duktiga och erfarna kvalitetskollegor att samarbeta med
för att nå bästa resultat.
KLS Ugglarps som arbetsplats kännetecknas av högt tempo och stor variation. Du
kommer att få arbeta i en mycket utvecklande miljö med goda möjligheter till personlig
utveckling.
Tjänsten lämpar sig för dig som har några års erfarenhet av erfarenhet av kvalitetsarbete
inom livsmedelsindustri. Det är ett krav att du har en utbildning inom livsmedelsteknik på
någon nivå. Det är viktigt att du är har förmågan att själv driva frågor, har god
samarbetsförmåga, är flexibel och kan hålla uppsatta tidsplaner. Arbetsplatsen
kännetecknas av snabb utveckling och variation i arbetet.

Din profil
Utbildning
KRAV

Eftergymnasial utbildning

Kompetenser
KRAV

Livsmedelshygien
MERITERANDE

Livsmedelsindustri

Språk
MERITERANDE

Svenska
Engelska

Arbetslivserfarenhet
Arbetslivserfarenhet krävs.

Placering
Du kommer som utgångspunkt att vara stationerad på huvudkontoret i Lund men
möjlighet att kunna sitta ute på några av våra anläggningar i Skåne vid behov och
önskemål.
I arbetet ingår en del resor och övernattningar.

Personliga egenskaper
Vi tror att du är en strukturerad och effektiv person som har god förmåga att hålla
många bollar i luften samtidigt. Det är viktigt att kunna prioritera och hålla bestämd
deadline.

Bakgrundskunskaper
Det är viktigt att behärska HACCP, riskbedömning, och att själv kunna avgöra vilka
undersökningar som är nödvändiga. Du bör ha vana att arbeta med utvecklingsarbete.
Om du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsstandarder är det en fördel.
Det är meriterande om du har en bakgrund inom något annat område än kött då en del
av utvecklingen sker inom andra segment.
Du behärskar Word och Excel samt vara van att arbeta digitalt.
En förutsättning för arbetet är att du behärskar engelska i tal och skrift. KLS Ugglarps är
en del i Danish Crown koncernen och koncernspråk är engelska.

Om företaget
Precis som grödorna på åkrarna är vi på KLS Ugglarps i ständig förändring. Vi arbetar
hela tiden med att förbättra vår verksamhet, från gård till tallrik, för att försäkra oss om
att vi producerar god, säker och hållbar mat som skänker glädje åt många.
Som livsmedelsproducent har vi en stor respekt för djuren, människorna och miljön, och
genom ett långsiktigt och nära samarbete med våra leverantörer och kunder skapar vi en
lönsam, effektiv och hållbar värdekedja. Vi är mycket stolta över att producera svenska
livsmedel. Maten ger oss inte bara näring och fantastiska smakupplevelser – utan den
bidrar också till en fortsatt levande svensk landsbygd.
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.
Arbetstid/varaktighet: Tjänsten är en tillsvidare anställning och på heltid
Lön: Fast lön
Ansökan: Sista ansökningsdag är 2020-05-30 men vi tillämpar löpande urval så tveka
inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vill du veta mer om oss:
www.klsugglarps.se
www.ugglarps.se
www.dalsjöfors.com
För mer information om tjänsten kontakta:
Josefin Jönsson, kvalitets- och miljöchef, 076 54 60 007.
Ansökan skickas till jose@klsugglarps.se, vänligen ange Kvalitetstjänst som ämne.

