Process- och systemutvecklare till KLS IT
IT inom KLS stöttar våra c: a 200 användare med utveckling av lokala och centrala system. Vi växer i
snabb takt och ska nu förstärka vårt team med en driven processorienterad systemutvecklare med
kunskap inom livsmedelsproduktion, med placering på någon av våra produktionsplatser i Sverige.
Som process- och systemutvecklare ansvarar du för att förstå och översätta verksamhetsbehov och
vidareutveckla verksamhetens processer med stöd av befintliga och nya system.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
•
•
•
•

Utveckla verksamhetsprocesser och designa lösningar för våra användare inom deras
processer
Stöta kravställare i kravställningsprocessen
Delta i projekt i alla dess faser och stötta IT såväl som verksamheten
Verka som 3rd line support

Vem är du och vad har du med dig in i rollen?
Då vi inom IT är en serviceenhet för vår verksamhet är det viktigt att du har service som din
ledstjärna och att du bemöter utmaningar med en positiv attityd. Som person är du analytisk,
strukturerad, kreativ, målmedveten och ödmjuk. Vi är ett gott och prestigelöst team som värderar
samarbete högt, det är dock viktigt att du har förmågan att ta egna initiativ för att driva utvecklingen
av IT och processer framåt.
Du har erfarenhet av och kunskap inom processutveckling, affärssystems roll, support,
problemlösning och projektarbete, helst inom livsmedel. Vi ser gärna att du har erfarenheter av SAP
och Microsoft miljön.
I ditt arbete ingår att ansvara för och agera i enlighet med våra värderingar, samt att arbeta
målinriktat och bidra till att förbättra verksamhet och därmed resultat.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och möjlighet att arbeta i en positiv miljö i ständig utveckling
och förändring. Du får kontinuerligt kompetensutveckling för att möta kraven som ställs på din roll
inom KLS och Danish Crown.
Är du intresserad?
Skicka din ansökan inklusive CV senast den 1 december 2021 till chrwi@klsugglarps.se Har du frågor
är du välkommen att kontakta Christer Widegren på 070-5304309.

OM KLS
KLS Ugglarps är ett Livsmedelsföretag med fokus på svenska råvaror. Vi slaktar och styckar endast
svenskt kött. Unika koncept utvecklas i samklang med våra kunder för att tillgodose konsumenternas
önskemål. Verksamheten omfattar bland annat gris, nötboskap, lamm, chark, färdigmat och
vegetariskt. Genom ett långsiktigt och nära samarbete med våra leverantörer skapar vi en lönsam,
effektiv och hållbar värdekedja.

