
Vi förstärker vårt kvalitetsteam och söker nu en

Kvalitetsstyrare till Mora 
 

OM TJÄNSTEN 
Som kvalitetsstyrare kommer dina primära arbetsuppgifter att 
innebära:
 
 Ansvar för vårt laboratorium innefattande bl.a provtagning 
och smakprovning. 

 Arbete med kvalitetsförbättringar inom verksamheten. 
Hantering av reklamationer.

 Dokumentation och uppföljning av rutiner. 

Du arbetar direkt underställd kvalitetschefen på anläggningen 
och i mycket nära samarbete med vår produktionsavdelning.

DIN PROFIL
Vi ser att du är en drivande och självgående person med skinn 
på näsan. För att trivas i rollen ska du tycka om ett högt tempo 
och att ha många bollar i luften. Du har ett gott omdöme och 
en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Det är viktigt 
att du är ordningsam och arbetar strukturerat. Vi söker dig som 
har ett intresse för livsmedel och kvalitet samt företrädesvis en 
eftergymnasial utbildning inom relevant område. Erfarenhet av 
kvalitetsarbete, gärna inom livsmedelsbranschen, är 
meriterande. Du är en van användare av Office-paketet. Du har 
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Siljans Chark AB är ett lokalt matföretag i Dalarna som erbjuder konsumenter i Dalarna och angränsande regioner lokalt producerade högkvalitativa 
produkter baserade på kött från regionen. Siljans Chark säljer sina lokalproducerade produkter främst via matbutiker och restauranger i Dalarna med 
omnejd men också i välsorterade butiker i angränsande län och Stockholm. Verksamheten består av ett slakteri i Ickholmen utanför Rättvik och en 
charkuterifabrik i Mora. Siljans Chark omsätter ca 200 miljoner och har 100 duktiga medarbetare. Den största ägargruppen är lokala/regionala 
köttproducenter som är aktieägare, tillsammans äger de 47% av bolaget, HKScan äger 39% och Älska Lokalt AB, som är lokala investerare, äger 
14%.

DET ERBJUDER VI
Vi erbjuder ett spännande, självständigt och utmanande arbete, 
där du förväntas kunna göra stor skillnad för Siljans Chark. En 
viktig del av jobbet är att vara en ansvarstagande lagspelare. 

Arbetet är på heltid och du kommer att vara placerad på vår 
charkfabrik i Mora. Tjänsten är ett vikariat t o m 20 juni 2019 
med möjlighet till förlängning.

ANSÖKAN

VILL DU VETA MER, KONTAKTA:
Kvalitets- och utvecklingschef Anna Främsth 
anna.framsth@siljanschark.se, 070-555 35 10.

Facklig kontaktperson, , Unionen 0

ANSÖKAN
Välkommen med att skicka din ansökan med personligt brev 
och CV senast 19 oktober 

Maila din ansökan till: anna.framsth@siljanschark.se

Siljans Chark söker en noggrann och driven Kvalitetsstyrare till vår 
kvalitetsavdelning i Mora. 




