Vi söker nu en Sensory Specialist till Product Development inom
R&D, belägen i centrala Göteborg.
Är du idag verksam inom sensorisk analys och vill arbeta i en varierad miljö med många utmaningar och
med den senaste tekniken? Gillar du att jobba självständigt under eget ansvar? Då kan denna tjänst vara
rätt för dig!
Swedish Match söker nu en Sensory Specialist till gruppen Sensory Analysis inom avdelningen Product
Development. Product Development arbetar med att medverka i olika produktutvecklingsprojekt med
syfte att kunna erbjuda det bästa inom rökfria produkter, samt att upprätta och kvalitetssäkra nya tobaks-,
produkt- och produktionskoncept. För oss är sensoriska egenskaper kritiska vid produktutveckling.
Arbetsbeskrivning
Du kommer, som Sensory Specialist, initiera och leda sensoriska bedömningar, planera och lägga upp
olika försök, sammanställa och presentera sensoriska resultat. Vidare kommer du att tolka, dra slutsatser
och fatta beslut utifrån resultat av gjorda analytiska sensoriska undersökningar samt tillse att dessa
kommuniceras med berörda uppdragsgivare och intressenter. Du kommer även att deltaga i processen
med att rekrytera och utbilda paneldeltagare, vara behjälplig vid provhantering, arbeta med
avvikelsehantering samt ansvara för delar av internutbildningen inom det sensoriska området. Ett annat
viktigt område är att hålla sig ajour med nya sensoriska metoder och system.
Kvalifikationer
För tjänsten som Sensory Specialist skall du ha en högskoleutbildning inom Kemiteknik, Bioteknik
och/eller Livsmedelsvetenskap eller motsvarande förvärvad kunskap som vi bedömer likvärdig. Du har
utbildning och praktisk erfarenhet av sensoriskt analysarbete dvs. agerat panelledare, gjort
försöksupplägg, tolkat och presenterat resultat. Vidare skall du ha arbetat med IT system, utvecklade för
sensorisk analys som t.ex. EyeQuestion. Tidigare erfarenhet inom Livsmedeltillverkning och/eller
snabbrörliga konsumentprodukter ser vi som ett plus. Vi förutsätter dessutom att du har ett fullgott lukt-,
smak- och färgsinne samt att du är bra på att formulera och presentera budskap i tal och i skrift.
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. Som person är du drivande, har en kvalitetsmedvetenhet och är villig att ta ansvar. Du står för integritet och tydlighet. Vi vill gärna arbeta med dig
som är flexibel, noggrann och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Du skall
kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Sista ansökningsdag: 2017-03-05.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Agneta Broberg, Manager Sensory Analysis, 031-807299
För facklig information är du välkommen att kontakta:
Roger Sundberg, Unionen, 031-808619
Bo Carlsen, SACO, 031-808633

Organisations-/företagsbeskrivning:
Swedish Match är ett unikt tobaksbolag, som med världsledande varumärken och nischade produkter på
växande marknader, arbetar i enlighet med rådande samhälls- och konsumenttrender. Swedish Match
utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, amerikanska
massmarknadscigarrer och tändprodukter. Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning
i sju länder. Några av de mest välkända varumärkena är General, Ettan, Göteborgs Rapé, Catch, Red
Man, Longhorn, Timber Wolf och Solstickan.
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