LEAD AUDITOR PÅ FØDEVAREOMRÅDET
Har du erfaring som kvalitetschef, lead auditor eller lignende? Er du vild med at
arbejde selvstændigt, men stadig med god støtte fra et positivt og kompetent team?
Om Intertek
Intertek er en førende global leverandør af komplette kvalitetssikringsløsninger. Vores netværk med flere end 1000
laboratorier og kontorer og omkring 44 000 medarbejdere i mere end 100 lande leverer løsninger indenfor kvalitetssikring,
tests, inspektion og certificering. https://intertek.dk/ba/
I Kolding arbejder vi med certificeringer indenfor både de kendte og knap så kendte standarder, og vi har et lille smidigt
team med god gejst og vilje.
Bringing quality and safety to life

Er du Interteks nye lead auditor?
Til Intertek i Danmark søger vi en lead auditor, der kan støtte os på vores vækstrejse indenfor
fødevareområdet.
Food segmentet er i stor vækst med større udbredelse af flere kvalitetsstandarder som ISO 22000,
FSSC 22000, BRC, IFS, MSC, ASC, GMP+ og Global Gap.
Hvem søger vi?
•

•

•

Du har en solid uddannelse indenfor fødevareområdet og mindst 5-10 års erfaring med
kvalitetsledelse. Det er en fordel med erfaring fra forskellige fødevaresektorer, som kød, fisk,
mejeri mv.
Du har erfaring som kvalitetschef, lead auditor eller lignende, hvor du har været en del af
prduktionen. Du har en stor interesse i kvalitetsstyring og lyst til uddannelse og læring. Vi
tilbyder et skræddersyet uddannelsesforløb, der vil bringe dig op i eliten af dansk
kvalitetsledelse.
Vi lægger stor vægt på dine personlige egenskaber. Du skal have talent for at skabe en god
kundekontakt og samtidig være struktureret og analytisk i forbindelse med udførelsen af
egne audits. Engelsk i skrift og tale er et krav.

Kan du se dig selv hos os?
•
•
•
•
•

Et spændende og udfordrende job med gode udviklingsmuligheder i en uformel organisation
Gode muligheder for sparring og støtte fra dygtige kolleger inden for auditorverden
Stillingen byder på afvekslende opgaver med rejser, kundebesøg og inspirerende kolleger i
Danmark og Europa.
En attraktiv pakke med løn, pensionsordning samt sundhedsforsikring
Dit primære arbejdssted bliver på kontoret i Kolding, men delvis hjemmekontor er en
mulighed

Har du spørgsmål til stillingen, ringer du bare til Operations Manager Anne Thyssen på
anne.thyssen@intertek.com eller +45 3274 2879.
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