
                                                                 

 

 

Quality Manager med en anerkendende ledelsesstil 

 
Motiveres du af at sikre kvalitet i hele værdikæden og i mindset hos dine 

medarbejdere og kollegaer i hele værdikæden? Har du en inkluderende og 
anerkendende ledelsesstil og lysten til at være del af en dynamisk ledergruppe, hvor 

du bliver hørt? Så kom med på rejsen i en international virksomhed med succes. Her 

får du stor frihed til at planlægge din hverdag og sikre work life balance med faglig 
udvikling for dine medarbejdere og dig selv. 
 
Hos Kerry bliver du en nøglespiller der får til opgave at gøre Quality Assurance nærværende og 
top of mind for dine medarbejdere og kollegaer i hele organisationen. Kerry har en 
værdibaseret lederstil og som rollemodel er du anerkendende og målorienteret. Stillingen 
refererer til Plant Manager Rene Christensen. 
 
Ansvarsområder og opgaver 

 
• Ledelse af kvalitetsafdelingen med kvalitetssikring og teknisk support til kollegaer, 

leverandører og kunder. 
• Kontakt til leverandørers kvalitetsafdelinger, primært mejeriproducenter. 
• Support og rådgivning af kollegaer i salg, indkøb og supplychain om fødevaresikkerhed.  
• Kontrol af labels og varespecifikationer.    
• Løbende implementering og overholdelse af gældende myndighedskrav og lovgivning. 
• Leverandøraudits hos udvalgte samarbejdspartnere. 
• Kontinuerlige procedure- og procesforbedringer i QA-afdelingens funktioner. 

• Håndtering af reklamationer.  
• Produkt- / leverandørregistreringer til eksportmarkeder. 
• Deltage ved kontrolbesøg fra fødevarestyrelsen samt sikre overholdelse af 

egenkontrolprogram  
• Udføre interne audits.     

     
Resultatkrav 
  

• I samarbejde med Plant Manager og ledergruppen at sikre tæt opfølgning på fabrikkens 
kvalitetssikring og være på forkant at identificere kritiske kontrol punkter. 

• Opretholde og udvikle kvalitetssikring i henhold til Kerry Ingredients internationale 
standarder QCM og KMS, Kerry Manufactoring Standards samt ISO 14000.  

• Valide rapporteringer til Plant Manager og Kerry HQ.  
• Implementering af kvalitetstavler som ledelsesværktøj.    

      
Lokation og rejsedage 
 

• Fleksibel bopæl dog max. 75 km fra Glamsbjerg kontor 
• Fleksible mødetider. 
• Der forventes rejseaktivitet i begrænset omfang 

 

Kulturen 
 

Kerry i Glamsbjerg er kendetegnet ved 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. Du bliver en rollemodel med en ledelsesopgave at praktisere en anerkendende og 
målorienteret ledelsesstil 
 



                                                                 

 

 

 
 
Din baggrund: 
 
Der er flere veje ind til jobbet – måske har du børn og tiltrækkes af familievenlige 
arbejdstider? Måske er du moden?  eller yngre og tiltrækkes af karrieremuligheder over hele 
verden?  Mulighederne er mange, men fælles er at du har ledelses erfaring og gode 
medarbejder trivselsanalyser i bagagen. Du har indgående erfaring med kvalitetssikring med 
internationale samarbejdspartnere. Du har analytiske kompetencer samt interesse for at 
konstant at drive en fagligudvikling  

 
• Din uddannelses baggrund kan være, f.eks. som Kemiingeniør, Mejeri Ingeniør, 

Levnedsmiddeltekniker, mejeritekniker, laborant eller tilsvarende 
• Du opnået omfattende erfaring med kvalitetssikring, HACCP og akkrediteringer i løbet 

af din karriere. 
• Flere års erfaring med ovenstående opgaver og praktisk erfaring med at løse de 

udfordringer der opstår, når man leverer fødevarer globalt. 
• Erfaring med veterinærdokumenter og certifikater. 

• Lead/intern auditor uddannelse er en fordel, men ikke et krav. 
 

• Flair for IT, og hjemmevant i Office-pakken – herunder indgående kendskab til Excel og 
Wordopgaverne. Du er vant til brug af ERP-system, gerne SAP, alternativt lærer du 
hurtigt.  

• Du taler og skriver Dansk og Engelsk, som er koncernsproget.  
 
Du tilbydes en attraktiv markedssvarende honorering 
 
Kontakt gerne FoodCareer.dk Christian Saabye Simonsen på 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 ansættelse 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/

