Fødevareauditor (underleverandør) til Business Assurance
i Danmark

Ligger din passion inden for fødevarer og sikre at det vi spiser, er af højeste kvalitet og
sikkert? Elsker du processer, at planlægge din egen arbejdsdag og møde nye mennesker? Så
er dette job lige dét du søger. Intertek leder efter den næste stjerne inden for
fødevareauditering.
Du er en person, som undrer sig over, hvordan den mad du spiste i går, nåede frem til
tallerkenen eller hvorfor en sodavandsflaske har en ringforsegling på proppen. Som auditor
arbejder du sammen med vores kunder inden for fødevareindustrien for at sikre, at det vi
indtager/forbruger er af højeste kvalitet og ifølge sikkerhedsstandarder.
Måske har du arbejdet inden for fødevareindustrien i mange år, men aldrig som auditor. Der
er mange muligheder for dig, hvis du vælger at arbejde som underleverandør for Intertek. Vi
udfører audits inden for mange forskellige områder og fødevare er et af vore største
områder. Vi inspirerer, støtter og udfordrer hinanden for at skabe en god oplevelse for vore
kunder i hele verden.
Hvis du vil have frihed til at planlægge dit eget arbejde, rejse til forskellige områder og
arbejde selvstændigt inden for spændende områder, så skulle du søge dette job!

For at få succes i denne rolle, skal du have erfaring inden for følgende:
•

•

En akademisk uddannelse inden for fødevare og 5-10 års erfaring med
kvalitetssystemer. Vi anser det som en fordel, hvis du har erfaring inden for
forskellige fødevareområder, såsom kød, fisk, mejeri.
Du har arbejdet som kvalitetschef, lead auditor eller lignede. Du har stor interesse i
kvalitetsledelse og lyst til uddannelse og læring. Vi tilbyder et skræddersyet

træningsprogram som vil føre dig til toppen inden for kvalitetsledelse.
•

For os er personlighed meget vigtig. For at sikre, at vi altid giver vores kunder den
bedst mulige service, forventer vi, at du har talent for kommunikation og at
serviceminded er dit mellemnavn.

•

Det er lige så vigtig at være struktureret og analytisk som serviceminded, når du
udfører dine audits.

•

Dansk og engelsk i skrift og tale er et krav.

Fangede ovenstående din interesse? Eller har du spørgsmål til jobbet? Så kontakt endelig
Anne Thyssen (anne.thyssen@intertek.com)

Apply here

