Heltidsanställning som livsmedelssäkerhetsrevisor / miljörevisor
SAI Global är en av världens ledande organisationer för tredjepartsinspektioner och certifieringar
med huvudkontor i Sydney, Australien. Under namnet SAI Global Scandinavia representerar
Valiguard AB företaget i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi genomför årligen uppemot 200
revisioner mot livsmedelssäkerhetsrelaterade standarder (BRC, IFS, ISO/FSSC 22000), och ett
hundratal revisioner mot miljö- och kvalitetsrelaterade system (ISO 9001/14001, MSC/ASC, McD,
EKO/KRAV) på framför allt stora och medelstora livsmedelsföretag i Sverige, Norge och Danmark. Vi
söker nu ytterligare en livsmedels-/miljörevisor som kan komplettera vår revisorskår, som idag består
av fem heltidsanställda och ett antal underleverantörer.
Vi söker dig som redan idag arbetar som livsmedelssäkerhets- /miljörevisor, alternativt dig som har
akademisk utbildning och bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, gärna i
kombination med miljöledning. Du bör ha minst fem års erfarenhet som t.ex. kvalitets- eller miljöchef
och ska ha jobbat med frågor som rör livsmedelssäkerhet och/eller inspektion inom produktion,
försäljning och/eller forskning och utveckling i livsmedels- eller förpackningsindustrin. Du är nyfiken
och frågvis, och redo för en ny utmaning i arbetslivet.
Vi förutsätter att du:
•
•
•
•
•
•

Gillar att resa då arbetet som revisor hos oss innebär minst en resa med övernattning i
veckan
Behärskar något av de skandinaviska språken (svenska/norska/danska) flytande, och förstår
de övriga skandinaviska språken i tal och skrift
Talar, läser, skriver och förstår engelska utan problem
Är social, utåtriktad och intresserad av att kommunicera med människor då arbetet kräver en
god dialog med de företag som revideras
Har stor förmåga att arbeta noggrant och självständigt
Är bra på att planera din tid och att hålla deadlines

Vi erbjuder:
•
•
•
•
•
•

Ett intressant, omväxlande och utmanande arbete hos en marknadsledande aktör
Hela Skandinavien (och ev. resten av Europa) som arbetsfält
Internationella kontakter
Flexibla arbetstider
Flexibel stationeringsort (d.v.s. i ditt hem)
Stor frihet, men under ansvar

Ansökan och kontakt
Maila din ansökan till josefine.liew@saiglobal.com, senast den 15 maj 2017. Din ansökan bör
innehålla åtminstone CV och/eller personligt brev där det tydligt framgår arbetsgivare,
anställningstid, titel och arbetsuppgifter.
För mer information om tjänsten – vänligen kontakta Josefine Liew (VD Valiguard AB / Operational
manager SAI Global Scandinavia), josefine.liew@saiglobal.com eller Torbjörn Holmberg (Technical
manager SAI Global Scandinavia och Valiguard AB), torbjorn.holmberg@saiglobal.com.

