
Tenax Sild A/S er den førende leverandør af sild, fiskefrikadeller og fiskepaté 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. Et af de seneste 
tiltag er opkøbet af Launis A/S´ kendte kvalitetsprodukter indenfor sild, fiskefrika-
deller, Kaviar og paté. Produktionen foregår på Tenax Sild A/S´ fabrikker i Nyborg 
og Ålbæk, hvor de centrale administrative funktioner samles 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.

Tåsingevej 10  •  DK-5800 Nyborg  • tenax.dk

Kvalitetsmedarbejder
Har du erfaring indenfor fødevarebranchen med GFSI-standarder, og bræn-

der du for kvalitetssikring? Er du god til at arbejde selvstændigt med fokus på 
drift og præcision? Så er du måske vores nye kvalitetsmedarbejder. 

Tenax Sild A/S er den førende leverandør af sild, fiskefrikadeller og fiskepaté til dagligvarehandlen og 
foodservicesektoren i Danmark. Vi er en travl virksomhed, hvor ikke to dage er ens, og vi søger lige nu 
en kvalitetsmedarbejder til kvalitetsafdelingen i Ålbæk. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Arbejdsopgaver
• Kalibrering af måleudstyr, prøveudtagning og analyse
• Daglig proces- og kvalitetskontrol samt rengøringskontrol
• Databehandling og rapportering
• Analyse af interne kvalitetsfejl og kundereklamationer herunder korrigerende handlinger
• Verificering og validering
• Deltagelse i forsøg og tests 
• Opdatering og videreudvikling af procedurer
• Vedligehold og opdatering af prøvetagningsplan og analyseplan
• Gennemførelse af interne audits
• Superbruger i BC

Din profil
• Du er handlekraftig og vedholdende af natur
• Du er struktureret og praktisk orienteret
• Du er en teamplayer og kan samarbejde på tværs af en organisation og er stærk til at kommunikere 

både på dansk og engelsk i såvel skrift som tale
• Du trives i en travl og omskiftelig hverdag
• Du er proaktiv og kan arbejde selvstændigt
• Du er positivt indstillet og en troværdig og kommunikativ stærk kollega

Interesseret?
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag mrk. ”Kvalitetsmedarbejder” til ansoegning@tenax.dk.

Yderligere information om stillingen kan rettes til: Dorrit Pedersen, HR, Mobil +45 27571401

Vi afholder samtaler løbende. 


