Sensoriksamordnare
Dagab Inköp & Logistik

Allmän information
Dagab Inköp & Logistik AB är en gemensam organisation för inköp, lager och transport till Willys, Hemköp
och Axfoods övriga butikskedjor. Dagab Inköp & Logistik är en del av Axfood AB som är noterat på Nasdaq
Stockholm AB:s Large Cap-lista. Hos oss ger drivkraft växtkraft – och inom koncernen utvecklas vi
tillsammans.

Bli en av oss
Kvalitetsavdelningen ansvarar bland annat för kvalitetssäkring, regelefterlevnad, livsmedelssäkerhet,
hållbarhetsfrågor samt alla konsumentkontakter. Avdelningen har ett totalansvar för hela förädlingsledet från
produktion i primärledet tills att färdig produkt når konsument.
Tjänsten avser sensoriska bedömningar och kontroll, både gällande säkerhet och funktion, av Axfoods egna
märkesvaror; Garant, Eldorado, Func & Fixa.
Till avdelningen söker vi en Sensoriksamordnare. Tjänsten är ett vikariat på 75% med möjlighet till 100%
som sträcker sig till 2018-12-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad vid Axfoods
huvudkontor på Torsplan, i centrala Stockholm.

Det här får du göra
•
•
•
•
•

Genomföra sensoriska och funktionella tester inför och under pågående upphandling.
Genomföra sensoriska och funktionella tester enligt avdelningens egenkontrollprogram samt enligt
plan gjord av Axfoods kvalitetssäkrare.
Ansvara för den dagliga skötseln av provköket.
Planera, genomföra, skriva protokoll samt skriva rapporter på interna sensoriska tester
Fungera som en resursperson vid provköksbokningar för kategoriteam.

Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som har livsmedelsutbildning på högskolenivå, så som kostvetenskap, och har kunskap
om de livsmedelssäkerhetsstandarder som används inom livsmedelsindustrin. Har du även erfarenhet
av liknande arbetsuppgifter och har genomgått utbildning inom sensorik är det meriterande. Vidare har
du goda kunskaper i Microsofts Officepaket och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Då sensoriska tester kommer att ingå i arbetet bör du inte vara allergisk mot några födoämnen.
Som person är du noggrann och strukturerad. Du kan arbeta mot deadlines och är bra på att
samarbeta. För att lyckas i rollen krävs det även att du är självgående, metodisk och ansvarstagande.

Mer information
Kompetensutveckling och karriär
Vi är ett företag i ständig utveckling och vi arbetar medvetet och långsiktigt tillsammans med dig för att du
ska utveckla din kompetens. För rätt person finns goda möjligheter att växa tillsammans med oss.
Mångfald
För oss är mångfald en affärsmöjlighet. Medarbetarnas breda kunskaper i språk, högtider och mat hjälper
oss att spetsa vårt kunderbjudande. Vi har kommit långt men vi vill bli ännu bättre och välkomnar en
mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Ansökan
Vill Du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Henrik Eriksson på 08-553 99 549.
Eftersom vi rekryterar löpande vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, men senast den 5 januari 2018.

