
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsassistent til Danpo A/S, Aars 
 

Kvalitetsafdelingen: 

Du vil indgå i en dynamisk fabrik hvor et højt drive altid er på dagsordenen. 

  

I kvalitetsafdelingen er der mange bolde i luften, som vi i teamet løser med fælles hjælp og med godt humør. Du vil også 

blive en del af et kvalitetsteam, hvor kvalitetsafdelingerne arbejder sammen på tværs af vores fabrikker i Danmark og 

som også arbejder på tværs af vores organisation.  

 

Du kvalitetssikrer hele fabrikken  

Sammen med andre i teamet, får du ansvar for at kvalitetssystemet er effektivt implementeret og tilpasset produktionens 

dagligdag - ligesom du konstant sikrer at fabrikken lever op til gældende lovgivning, BRC, IFS og øvrige kunders krav.  

 

Arbejdsopgaver: 

 Registrering og pakning af vareprøver til eksternt laboratorie 

 Opfølgning på resultater fra laboratoriet og produktionen 

 Behandling af interne og eksterne afvigelser 

 Afholde interne audits og sikre at der tages action på observationer 

 Reklamationsbehandling indeholdende årsagsforklaring og forbedringsforslag 

 Undervisning i hygiejneregler 

 Overvågning og opfølgning på opstillede kvalitetsmål 

 Diverse rutine og ad hoc opgaver 

 

Faglige kvalifikationer:   

Vi søger en faglig stærk person med stor erfaring fra kødindustrien, hvor du har arbejdet med lovgivning, egenkontrol, 

BRC, IFS og kundekrav.  

Ideelt set har du en relevant uddannelse som fx levnedsmiddeltekniker, procesteknolog, laborant eller lignende, 

kombineret med praktisk erfaring fra en tilsvarende stilling. Du har måske en baggrund som slagter kombineret med en 

af uddannelserne nævnt ovenfor. 

 

Du er velformuleret i skrift og tale - både på dansk og engelsk og er erfaren bruger at Office pakken. 

 

Personlige kvalifikationer:  

Du arbejder systematisk, er vedholdende og drevet af et stort personligt engagement, der blandt andet viser sig ved at 

du tager action og generelt har ”antennerne ude”. Du håndterer pressede situationer på en konstruktiv måde og har stor 

ansvarlighed i alt, hvad du laver. Du har gennemslagskraft fx når virksomhedens regler og holdninger skal kommunikeres 

ud i organisationen. Du har veludviklede samarbejdsevner og kommunikerer ubesværet ”op og ned” i organisationen. 

Det forudsættes, at du kan drive egne opgaver og projekter, og at det er naturligt for dig at finde løsninger, når du møder 

udfordringer.   

 

Lyder det som noget for dig? 

Så send din ansøgning og CV til personale@danpo.dk. Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, når vi har 

den helt rigtige. 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Plant Quality Manager Mette Niss på telefon 30184028 

eller HR Konsulent Mette Høiseth på telefon 


