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Kvalitetsmedarbejder/laborant
Vil du være med til at gøre Tenax Sild A/S til den foretrukne leverandør hos mange glade spisere af sild, 
fiskefrikadeller, patéer og kaviar og er du nysgerrig af natur? Så har du chancen for at blive en del af en 
spændende virksomhed der er inde i en rivende udvikling og byder på mange muligheder.

Med base i Aalbæk kommer du til at indgå i et stærkt team, hvor vi hver især arbejder med at forstærke 
Tenax Sild A/S på forskellige områder.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
  •   Løbende modtagekontrol i henhold til kontrolplan
  •   Færdigvarekontrol i henhold til specifikationer, herunder kemisk og mikrobiologisk
  •   Kalibrering af måleinstrumenter i produktion og laboratorie
  •   Holdbarhedstest og holdbarhedskontrol af færdigvarer
  •   Arrangere daglige smagstest af udvalgte produkter
  •   Vejlede og støtte produktionsmedarbejdere i løbende sikring af at obligatoriske kontrolpunkter overholdes
  •   Daglig arkivering og kontrol af kvalitetsdokumenter
  •   Gennemføre glas og hygiejneinspektioner
  •   Kontrol af rengøring
  •   Medvirke ved risikovurdering af Haccp punkter
  •   Opfølgning på nye linjer, processer og installationer

Den ideelle kandidat:
Du har en åben og glad tilgang til dit arbejde og ser muligheder i hverdagens opgaver. Du arbejder godt i 
teams, men kan samtidig arbejde selvstændigt og holde dine daglige mål for øje. Du har erfaring fra 
lignende funktion i en levnedsmiddelproduktion og ved at kvalitetsarbejde har mange tilgange i forhold til 
den øvrige organisation. Du har relevant uddannelse som laborant eller andet der understøtter funktionen

Har du derudover:
  •   Erfaring i kvalitetssikring af fødevarer
  •   Gode sproglige egenskaber
  •   Erfaring med brug af MS-office pakke, og gerne Navision eller tilsvarende
  •   Erfaring med autoklave og varmebehandling (ingen betingelse)
Så er du godt på vej til at blive vores nye medarbejder.

Interesseret?
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag og senest d. 30.04.2019 på mail til: ph@tenax.dk – 
mrk. Kvalitetsmedarbejder/laborant. Du er også velkommen til at ringe til Kvalitetschef, Per Håland, på 
tlf.: 22 66 51 74, hvis du vil høre mere om stillingen. Der er tale om en 37 timers stilling. 
Tiltrædelse er snarest mulig, samtaler holdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Tenax Sild A/S blev grundlagt i 1987 af Jørgen Pedersen. Jørgen Pedersen etablerede Tenax Sild A/S med den ambition 
at skabe bedre produkter end dem, der blev tilbudt på det eksisterende marked. Kvaliteten skulle være kompromisløs. 
Tenax Sild A/S blev i 2005, i forbindelse med et generationsskifte, overtaget af hans søn, Michael Pedersen, som i dag 
er Tenax´ hovedaktionær. I januar 2015 overtog Tenax Sild A/S Lykkeberg A/S, som var Danmarks ældste sildevirksom-
hed på det tidspunkt. I 2018 udvidede Tenax Sild A/S med endnu en fabrik i Aalbæk. 
For yderligere info: www.tenax.dk og www.lykkeberg.com.


