Norsk Kvalitetsmat AS eies av Næss Holding AS og
Coop Norge Industri AS, som er et heleid datterselskap
av Coop Norge SA. Norsk Kvalitetsmat produserer
sjømatprodukter, og holder til i Surnadal hvor 18
ansatte har sitt daglige virke.
Norsk Kvalitetsmat AS ble etablert i 1997, og er en kvalitetsprodusent av fiskemat og skalldyr i sterk vekst. For
2020 planlegger vi for en omsetning på over 100 mill., fordelt på en voksende produktbredde innen fiskemat
og et helt nytt anlegg for foredling av scampi og øvrig skalldyr. Vi utvikler og produserer stadig flere produkter
til kjedenes egne merkevarer, og flere får gode omtaler i produkttester. Vi jobber hver dag for å utvikle nye
kvalitetsprodukter, og har nylig sertifisert produksjonen i henhold til kvalitetsstandarden FSSC 22000 og ASC.

KVALITETSLEDER
Til å foredle og utvikle vårt arbeid med mattrygghet, HMS og kvalitet søker vi nå en engasjert
kvalitetsleder. Du vil ha ansvar for den daglige håndteringen og fordeling av kvalitetsrelaterte
arbeidsoppgaver på fabrikken, som godkjenning av råvarer og ferdigvarer, uttak og forsendelse
av analyseprøver, utforming og oppfølging av prosedyrer, samt avvikshåndtering.
Kvalitetsleder rapporterer til daglig leder.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
• Faglig ansvar for mattrygghet, kvalitet og HMS
• Lede HACCP-arbeid; risikoanalyse, kontrollplan, validering og verifisering
• Følge opp kvalitetsmål og forbedringsarbeid innen produktkvalitet og HMS
• Avviksbehandling og rapportering
• Oppfølging av reklamasjoner og tilbakemeldinger fra kunder
• Opprettholde og videreutvikle regulatoriske krav (FSSC, Mattilsynet m.m.)
• Følge opp produktkvalitet på produksjonslinjene og opplæring innen matsikkerhet
Kvalifikasjoner:
• Høyere utdannelse, gjerne matteknolog, biolog eller kjemiker
• Erfaring og god kjennskap til produksjon, laboratoriearbeid og kvalitetsarbeid, fortrinnsvis innen
næringsmiddelindustri
• Erfaring og kunnskap om forskrifter knyttet til HMS, matsikkerhet, og aktuelle standarder for
næringsmiddelindustrien
Ferdigheter og egenskaper:
• Løsningsorientert, systematisk og nøyaktig
• Selvstendig, samt jobber godt i team
• Modig, fleksibel og til å stole på
Vi tilbyr:
En spennende og variert stilling med store muligheter for å påvirke egen hverdag, i et trivelig og hektisk
arbeidsmiljø i en innovativ bedrift i sterk vekst. Lønn og øvrige betingelser etter kvalifikasjoner.

For nærmere informasjon, kontakt daglig leder Ivar Næss, tlf: 906 91 592 eller ivar@kvalitetsmat.no.
Søknadsfrist: 20. januar 2020.
Alle henvendelser behandles konfidensielt.
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