Maarud AS er klar markedsleder innen snacks i Norge, med sterk omsetningsvekst siste fem år. Vi forsyner
Norge med om lag 50 millioner poser snacks per år, og skaper årlig omkring 2 milliarder kroner i
forbrukeromsetning for våre kunder. Våre røtter er på Maarud Gaard i Sør-Odal kommune, hvor Maarud
Potetgull har blitt produsert siden 1936. Vi har omkring 200 ansatte i hele Norge, og er en del av Intersnack
Group, den største snacksprodusenten i Europa. Maarud skal være en lokal vinner basert på vår merkevare, i
vårt marked. Verdiene som preger MAARUD er glød, lagånd og kvalitet. Vi er opptatt av å skape og selge
produkter av beste kvalitet som sprer kos og glede i de tusen hjem. Vi er sikre på at vi lykkes.

Til vår fabrikk på Disenå søker vi i fast stilling

Kvalitetskoordinator
Oppgaver og ansvar
Du vil rapportere til Kvalitetssjef i Maarud AS.
Du har ansvaret for vedlikehold av bedriftens styringssystem som FSSC 22000, AIB, ISO 14001 og
konsernets interne styringssystemer på en effektiv måte.
Ditt hovedfokus vil være matrygghet, kvalitet og Food Defense, samt sikre gjennomføring og
progresjon i henhold til tidsplan, rapportering av resultater og gjennomføre forbedringsarbeid.
Du vi bidra med opplæring av operatører og annet relevant personell innen kvalitetsarbeidet.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Du er utdannet innen kjemi, næringsmiddelfag eller annen relevant utdannelse med
minimum 2-3 års relevant erfaring innen næringsmiddelindustri eller tilsvarende.
• Du har erfaring med prosjekt-/forbedringsarbeid.
• Du har god kjennskap til næringsmiddel- og tekniske miljøstandarder.
• Du har en naturlig autoritet, gode samarbeidsevner og evnen til å skape entusiasme.
• Du er resultatorientert, strukturert og selvstendig i din måte å jobbe på.
• Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
• Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.
Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling i et trivelig arbeidsmiljø med konkurransedyktige
betingelser.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Personalsjef Ole Skjellestad på 95249115 eller
Kvalitetssjef Anett Christensen på 95708407. Kortfattet søknad med CV registreres elektronisk via
Jobbdirekte, klikk "send søknad". Søknadsfrist 16. juni 2019
Alle søknader behandles konfidensielt.

