TRAINEE KVALITETSKOORDINATOR

Kort info om virksomheten:
Arctic Filet AS er en moderne bedrift som bearbeider laks til høykvalitets ferdigvarer for det
internasjonale markedet. Arctic Filet AS eies av Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Villa Seafood
Group AS og er således totalintegrert fra settefisk til marked. Vi holder til i Torsken på
yttersia av Senja. Torsken ligger cirka en time fra regionsenteret Finnsnes, 1,5 time fra
flyplassen på Bardufoss og 3 timer fra Tromsø.
Arctic Filet AS søker en næringsmiddelteknolog eller lignende til stillingen som trainee
kvalitetskoordinator.
Dine arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av:
-

Kvalitetskontrollere råstoff og ferdige produkter.
Overvåke selve produksjonen og se til at alt skjer i henhold til kvalitetskrav.
Vedlikehold og oppdatering av kvalitetssystemer.
Delta i revisjoner og holde dialog med myndigheter, laboratorier, sertifiseringsorgan
etc.
Delta i utvikling av nye produkter i samarbeid med salgsorganisasjon.
Bidra i dialog med kunder.

Du må:
-

Ha kjennskap til kvalitetsstandarder som BRC, ASC, ISO og lignende.
Ha godt humør.
Takle press, og like å jobbe i team.
Kunne ta initiativ, jobbe målrettet og systematisk.
Kunne bidra i konsernets visjon «Vi tenker laks» i alt vi gjør

Vi tilbyr:
-

Konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger.
Verdens mest spennende næring å jobbe i.
Fleksible arbeidstidsordninger.

Kvinner oppfordres til å søke.

Profilgruppas Traineeprogram:
Som trainee hos Arctic Filet får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med en
rekke andre traineer fra omkringliggende bedrifter og virksomheter i Midt-Troms.
Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende
årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom
mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen.
Profilgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for
medlemsbedrifter, deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i
Midt-Troms. Hensikten er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere
utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og
sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet skal tilby interessante og varierte
arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig
introduksjon til Midt-Troms regionens samfunns – og næringsliv.
Les mer om traineeprogrammet på www.profilgruppa.no eller på vår Facebook-side.

Omfang og varighet:
Traineeprogrammet varer i 2 år og oppstart planlegges tentativt ultimo august 2019.

Arbeidssted
Torsken, Senja

Kontaktpersoner
Arctic Filet AS:

Håkon Storeng

hakon@arcticfilet.no

911 18 050

Traineeprogrammet:

Rikke Steiro

trainee@profilgruppa.no

924 89 138

Søknadsfrist
15.mars 2019

Søknad med CV og karakterutskrifter sendes til trainee@profilgruppa.no

