
VI SØGER…
KVALITETSANSVARLIG 
Northern Greens A/S er en international fødevarevirksomhed i frugt- og 
grøntbranchen, med hovedkontor beliggende i Food Innovation House i 
Vejle og med nyopstartet produktion i Horsens. Vi søger - til en nyoprettet 
stilling - en bredtfavnende person, som selvstændigt kan hjælpe med alt 
indenfor kvalitetssikring og fødevaresikkerhed. 

Arbejdsopgaver
Det er væsentligt, at du på egen hånd kan tage ansvar og ejerskab for 
hele processen, herunder bl.a. risikostyring i forhold til kvalitetsstandarder 
og mærkning i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt 
sammen i tæt dialog med vores indkøbs- og salgsafdeling. Du får en 
international kontaktflade, og du kommer til at arbejde på dansk og 
engelsk. Vi forestiller os, at dine arbejdsopgaver vil være bl.a.:
• Kvalitetsstyringsopgaver i relation til IFS (samt på sigt BRC) 
• Gennemgå, vedligeholde og udbygge eksisterende 

leverandørdokumentation med særlig fokus på CSR og 
fødevaresikkerhed

• Gennemgå og vurdere kvalitetskrav fra kundekontrakter
• Styre interne og eksterne audits
• Udarbejde og godkende varedeklarationer
• Hjælpe med fødevaresikkerhed og kvalitet i produktudvikling
• Prøveudtagninger og håndtering af analyseresultater
• Udarbejdelse og ajourføring af datablade og specifikationer

Personprofil
Vi forestiller os, at du har
• relevant erfaring fra fødevareproduktion
• relevant erfaring med ledelsessystemer
• relevant erfaring med kvalitetsstyring
• en uddannelse indenfor levnedsmidler som fx procesteknolog 

• Derud over er du rolig og ansvarsbevidst, samtidig med at du tør stå 
fast ved dine beslutninger og faglighed.

• Dine kommunikative evner er veludviklede, og du har et godt øje for 
værdien i et udbytterigt samspil med dine samarbejdspartnere.

• Du sætter en stor ære i at sikre kvaliteten og du er analytisk, 
struktureret og systematisk i din tilgang til arbejdet.

• Dagligdagen er travl og varieret – ligeledes er arbejdsbyrden, hvilket 
du ikke lader dig stresse af, men finder sjovt og udfordrende.

• Du sætter en ære i at have styr på detaljen, men evner samtidig at 
træffe hurtige beslutninger, når situationen kræver det.

• Du kan kommunikere på dansk og engelsk i skrift og tale, samt gerne 
på tysk.

Dine muligheder
Du får stor frihed til at løse dine arbejdsopgaver. Du får engagerede og 
kompetente kolleger, der er stolte over at være en del af en succesfuld 
vækstvirksomhed, og der lægges vægt på et godt samarbejde på 
tværs af organisationen. 

Yderligere oplysninger/ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. 
direktør Jørgen Nielsen på telefon +45 4028 2871.
Send din ansøgning og CV til job.kvalitetsansvarlig@northern.dk senest 
15. august.

NORTHERN A/S
Food Innovation House
Lystholt Allé 3
7100 Vejle
www.northerngreens.dk

Om Northern Greens
Northern Greens er en 
eksportvirksomhed i 
frugt og grønt-
branchen, som 
gennem årene har 
oplevet stor vækst. Vi 
har kontor i Danmark 
og Spanien. 
Hovedkontoret er i 
Vejle, mens 
Plantemagerens kontor 
ligger i København. 
Produktion og lager er i 
Horsens.

Om Plantemageren
Plantemageren
startede som et 
gartneri. Du kender os 
måske fra Løvens Hule. 
Vi elsker urter og har 
gjort dem flydende, så 
man altid kan have 
dem lige ved hånden 
og give sin mad et friskt 
økologisk pift. 

Besøg vores 
hjemmeside:
northerngreens.dk og 
find os på Instagram: 
@flydendeurter
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