Kelsen Group søger studentermedhjælper
Har du lyst til at være en del af en global fødevarevirksomhed med stærke, velkendte og respekterede brands, og kunne du tænke dig at deltage
i kvalitetsarbejdet som studentermedhjælper?

Kelsen Group A/S er et datterselskab af Campbell Soup Company og er en af verdens førende producenter af butter cookies. Vi har hovedkontor i Nr. Snede, som samtidig er
regionskontor for Campbell’s aktiviteter i EMEA regionen. Som studentermedhjælper i kvalitetsafdelingen vil du komme til at arbejde med produktkvalitet og fødevaresikkerhed. Vi
holder os ajourfør med lovgivningen og sikrer, at alle krav fra myndigheder og kunder efterleves i vores produktion. Herudover har vi ansvaret for vores produktspecifikationer,
mærkning af vores produkter samt handelsvarer.
Arbejdsopgaver og ansvar
Du bliver en del af kvalitetsafdelingen, der består af et team på 4 medarbejdere. Dine opgaver vil spænde vidt fra:
•

Implementering og løbende forbedringer af systemer, processer og procedurer, der sikrer høj fødevaresikkerhed og produktkvalitet

•

Support til teamets daglige opgaver herunder
–

Udarbejdelse og styring af interne processer, instruktioner, audits, råvarekontrol

–

Udarbejdelse af næringsdeklarationer og specifikationer sammenholdt med interne kvalitetskrav

Du vil som studentermedhjælper i kvalitetsafdelingen referere til kvalitetschefen og arbejde tæt sammen med teamet. Du får mulighed for at tage ansvar og forbedre dine
kompetencer inden for kommunikation og samarbejde, it-kompetencer, selvstændigt arbejde og projekter.
Faglige og personlige kompetencer
Vi forestiller os, at du studerer til fødevaretekniker, ingeniør, produktions-/procesteknolog eller lignende studie og har min. 1½ til 2 år tilbage af dit studie. Vi forventer, at du:
•

har flair for IT og godt kendskab til MS Officepakken

•

taler og skriver flydende engelsk

•

har erfaring med at arbejde på tværs af fagområder og med mange mennesker

•

besidder en naturlig interesse og nysgerrighed for at løse nye problemstillinger og sætte dig ind i ny viden

Som person er du åben for udfordringer og klar til at springe ud i nye ting. Du kan både arbejde selvstændigt og samarbejde med andre, når der er brug for det.
Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende studiejob med en høj grad af indflydelse. Arbejdspladsen er kendetegnet ved engagerede og dedikerede medarbejdere, som
omgås hinanden i en positiv og uformel tone. Der er tale om et studiejob på ca. 10 timer pr. uge på vores fabrik i Nr. Snede med tiltrædelse hurtigst muligt.
Send din ansøgning (mærket: ‘Studentermedhjælper i kvalitetsafdelingen’) til rekruttering@kelsen.com. Vi afholder løbende samtaler, så send gerne din ansøgning

allerede i dag.
For yderligere information om stillingen kan du kontakte Kvalitetschef Christina Skov Lauritzen på mail csl@kelsen.com
Kelsen Group blev grundlagt i 1933 som et mindre familiebageri ude på heden i hjertet af Jylland. I dag er Kelsen datterselskab af den amerikanske fødevarekoncern Campbell Soup Company, USA og har i
løbet af de seneste år oplevet stor vækst. Kelsen har det kommercielle ansvar for en større portefølje af produkter i regionen Europa, Mellemøsten og Afrika. Produktionen af vores butter cookies gennemføres
på to moderne bagerier i Danmark - herunder også produktionen til det asiatiske og amerikanske marked. Kelsen har 400 medarbejdere i Danmark, der i fællesskab producerer og sælger 25.000 tons cookies
om året. Baseret på princippet om at høj kvalitet og god smag bringer glæde til forbrugerne, sørger vi for, at hver eneste cookie, vi bager, lever op til vores høje kvalitetskrav.
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