
                                                                                                      

 

 

Quality Systems Administrator – med styr på HACCP  

Motiveres du af at holde styr på fødevarer lovgivning og at holde dine kollegaer i 

hele organisationen opdateret? Har du styr på HACCP og er du god til at sikre 

dokumentationen er ajour og klar til brug ved besøg af myndigheder og 

Auditeringer? Så kom med på holdet i en international virksomhed hvor der er orden 

i tingene. Stillingen er i trygge rammer med en moderne ledelsesstil.  Her får du stor 

frihed til at planlægge din hverdag med work life balance og fleksibel mødetid, så det 

passer dig. 

Hos Kerry bliver du en nøglespiller i kvalitetsafdelingen og du får til opgave at sikre 

dokumentationen omkring fødevarer sikkerhed, HACCP samt forskellige certificeringer bla. 

FSSC (ISO) 22000 samt Kerry´s standarder.  Kvalitetsafdelingen har 8 kollegaer og eget 

laboratorium. Fødevarer sikkerhed har en meget høj prioritet hos Kerry og indgår i slogan ” 

Safety first – Quality always”. Dine opgaver er som support til Quality Manageren. Kerry i 

Glamsbjerg er produktionsmæssigt State-of-the-art med et meget højt professionelt niveau i 

alle processer og ligger top-3, blandt koncernens 147 fødevarer fabrikker over hele verden.  

Stillingen refererer til Quality Manager Nanna Duerlund Christensen   

Ansvarsområder og opgaver 

• Kvalitetssystem og HSE-procedurer med videregivelse og implementering af information om 
nye lovgivninger, forordninger og kundekrav. 

• Sikre overholdelse af procedurer og forlangender 
• Opdatering og løbende forbedring af dokumenter, formularer, registreringsskemaer via 

kvalitetsstyrings softwareprogrammet Intelex. 
• HACCP-dokumentation med vedligehold og opdateringer af analyser og organisering. 
• Forberede materialer i forbindelse med eksterne Audits 
• Interne Audits og sikre korrekt dokumenthåndtering og rapportering 
• Rapportering på udvalgte nøgleområder 

       

     
Resultatkrav  

• Sikre at al HACCP-dokumentation til enhver tid er ajour og retvisende 
• Ajourføre informationssystem og formidle viden i organisationen om gældende retningslinjer 

indenfor fødevarer lovgivning 
• Løbende optimering af information, metoder og tilsikre et højt og tidssvarende 

informationsniveau i hele organisationen 

• Assistere Kvalitetschefen i ad hoc-opgaver 
 

Lokation og rejsedage 

• Fleksibel bopæl i køreafstand fra Glamsbjerg kontor 
• Hjemarbejde kan planlægges i samarbejde med Quality Manager . Fleksible mødetider. 
• Der forventes ingen rejseaktivitet 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

 

Kulturen 

 
Kvalitets afdeling er kendetegnet ved stabile kollegaer, og en Leder som har en moderne og 

direkte ledelsesstil, hvor forbedringer findes i dialog. Her taler man med kollegaen i en 
uformel, ordentlig og typisk humoristisk tone. Samarbejdet er baseret på åbenhed og tillid 
 
Om dig: 
 
Succeskriterier er: 
 

• Erfaring med fødevarer lovgivning og HACCP 
• Uddannelse som eks. Laborant, Levnedsmiddeltekniker eller lignende. 
• Erfaring med interne Auditering og/eller eksterne Audits,  
• Erfaring med kvalitetsstyring af dokumenter 
• Uformel og entydig i din kommunikation. 
• Flydende Dansk og god til Engelsk mundtligt og skriftligt. 

• IT-kompetencer 

•   
Som person er du positiv, service minded og trives med uformel kommunikation, du er 

struktureret og omgængelig. Det skal være sjovt at gå på arbejde, så du har humor, er 

forandringsparat og vedholdende. Du er rationel og faktabaseret i din adfærd 

Kontakt gerne FoodCareer.dk Christian Saabye Simonsen mobil 5130 6866 for afklarende 

spørgsmål og send din motiverede ansøgning via nedenstående link. Alle ansøgere behandles 

med absolut diskretion. Der indkaldes til samtaler løbende for tiltrædelse hurtigst muligt. 

Kerry Ingredients Danske fabrik ligger i Glamsbjerg på Fyn, se mere på www.kerrygroup.com.  

Virksomheden er en af industriens førende leverandører af teknologibaserede ingrediens 

løsninger til føde- & drikkevarer sektoren og det pharmaceutiske marked. Kerry Ingredients 

har 25.000 ansatte, 15.000 produkter som fremstilles på 147 fabrikker. Der er mere end 900 

videnskabsfolk ansat og produkterne afsættes i mere end 140 lande. 

 

http://www.kerrygroup.com/

