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Er du en løsnings- og samarbejdsorienteret kvalitetschef fra fødevarebranchen, og er du samtidig en 
dygtig leder? Så er jobbet som Kvalitetschef i Danmarks største virksomhed indenfor forædling af sild, 
fiskefrikadeller og fiskespecialiteter måske noget for dig.

Som kvalitetschef bliver det dit ansvar igennem godt samarbejde med hele organisationen at sikre 
gældende certificering i henhold til IFS og MSC for Tenax Silds lokationer i Aalbæk og Nyborg.

Igennem god ledelse af 4 medarbejdere fordelt på to lokationer sikrer du at fødevarelovgivningen 
overholdes og at laboratoriets kompetencer kan anerkendes af samarbejdspartnere, myndigheder og 
akkrediteringsorganer.

Jobbet
Med reference til produktionsdirektøren bliver du ansvarlig for kvalitetsstyringen i Tenax Sild.
Det bliver din opgave at sikre, at alle medarbejdere i Tenax Sild tænker god kvalitet ind som en
naturlig del af dagligdagen - fordi det giver mening. Man vil finde dig i konstruktiv og coachende
dialog med produktionsmedarbejderne, når du dagligt bevæger dig rundt i produktionen.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

  •    I tæt samarbejde med produktionen og teknisk afdeling sikre, at IFS standarden bliver  
overholdt i det daglige arbejde

  •    Interne- og eksterne audits i henhold til IFS standarden
  •    Audits i henhold til MSC standarden
  •    Sikre dokumentation i henhold til IFS og MSC standarderne
  •    Træning og uddannelse af produktionsmedarbejderne
  •    Leverandør evaluering- og godkendelse i samarbejde med indkøbsfunktion
  •    Råvaregodkendelse i samarbejde med indkøbsfunktion
  •    Kundereklamationer
  •    Afvikle kvalitetsmøder
  •    Ledelse af 4 medarbejdere fordelt på to lokationer
  •    Ansvarlig for HACCP systemet

Du vil få domicil i Ålbæk, men med en del rejsedage til Nyborg. 
Arbejdssted: Industrivej Nord 2, 9982 Aalbæk.

Personen
Du har en solid erfaring indenfor kvalitetsstyring og fødevaresikkerhed i en produktionsvirksomhed, og 
du har indgående kendskab til IFS og HACCP. Det er en forudsætning, at du er en stærk leder, og at du 
betragter kvalitetsafdelingen som den støtte- og servicefunktion, der i tæt og konstruktivt samarbejde med 
produktionen sikrer, at Tenax Sild leverer høj kvalitet - hver dag. Som kvalitetschef vil du have medarbejdere 
i både Ålbæk og Nyborg, hvorfor du allerede skal have gjort dig erfaring med fjernledelse.

...fortsættes
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I øvrigt kan man sige om dig at:

  •    Du har en relevant uddannelse med fokus på fødevaresikkerhed
  •    Du er resultatorienteret og har et højt drive
  •    Du er en synlig leder, og du er god til at motivere dine medarbejdere til at yde deres bedste
  •    Du er løsningsorienteret og kan bevare roen i pressede situationer
  •    Du trives med mange kilometer på motorvejen
  •    Du trives i et dynamisk miljø

Dine muligheder
Som kvalitetschef får du en central placering i en dynamisk og kompetent organisation, der kontinuerligt 
stræber efter forbedringer og fremskridt. Du bliver en del af ledergruppen, og du kommer til at arbejde 
sammen med fagligt dygtige og løsningsorienterede kolleger, hvor kulturen er præget af engagement og et 
uformelt arbejdsklima, hvor alle hjælper hinanden.

Ansøgning
Tenax Sild samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte Partner 
hos GML-HR Hanne Puggaard på telefon 40356931 for af høre mere om stillingen. Enhver henvendelse 
behandles fortroligt. Søg stillingen via linket: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/
SinglePageApplicationForm.aspx?cid=257&departmentId=21962&ProjectId=187920&MediaId=5058 

KVALITETSCHEF

Tenax Sild A/S er den førende leverandør af sild, fiskefrikadeller og fiskespecialiteter til dagligvarehandlen og foodservicesektoren
i Danmark. Derudover eksporterer Tenax Sild A/S til flere europæiske lande. Tenax Sild A/S er en velkonsolideret virksomhed, 
som gennem de seneste år har cementeret sin position i markedet. Produktionen foregår på Tenax Sild A/S’ fabrikker i Nyborg og 
Ålbæk, hvor de fleste administrative funktioner er samlet på hovedkontoret i Nyborg. Med varemærker som Tenax, Lykkeberg og
Fiskemandens er virksomheden nu den klart ledende inden for kategorien i Danmark. Læs mere på www.tenax.dk
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