
Kvalitetschef hos Kohberg  
med ledelseserfaring 
Har du en baggrund som fødevareingeniør, bromatolog eller procesteknolog 
samt masser af erfaring inden for kvalitetsstyring og ledelse? Så er du den 
rette kandidat til stillingen som kvalitetschef hos Kohberg i Bolderslev.

Kohberg Bakery Group er siden grundlæggelsen i 1969 vokset fra at være et lille lokalt rugbrødsbageri 
i Sønderjylland til et stort, topmoderne bageri inden for alle typer af brød. Hos Kohberg arbejder vi hver 
dag på at udvikle positive brødoplevelser til forbrugerne. Vi gør det ud fra vores kerneværdier, som er 
passion, nærvær, ansvarlighed, teamorientering og forandringsparathed. 

Helt i front
Som kvalitetschef med ledelsesansvar får 
du det overordnede ansvar for alle kvalitets-
afdelinger på tværs af Kohberg, herunder 
budget. Du er dermed øverste garant for den 
produktkvalitet, der er afstemt med kunden 
iht. godkendte specifikationer og vores egne 
standarder. 

Som overordnet ansvarlig for vores kvalitets-
styringssystem er du proaktiv, specielt når det 
kommer til kvalitetssikring samt opfølgning 
på  procedurer og processer. Det er dig, der 
står i front, når der skal forberedes og gen-
nemføres interne audits, leverandøraudits og 
certificeringer.

Du har ansvaret for at holde direk tionen og 
relevante fagpersoner i organisationen opda-
teret om ændringer og nye tiltag ift. relevant 
lovgivning og mærkning inden for fødevarer. 
Derfor mestrer du din fødevarelovgivning til 
fingerspidserne og har dybdegående kend-
skab til brancheorganisationerne samt føde-
varemyndighederne.

Passioneret teamplayer  
Som person kan du 100% identificere dig 
med Kohbergs værdisæt. Det falder dig  
naturligt at være teamorienteret og foran-
dringsparat i tilgangen til dine arbejdsopga-
ver, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

De mange artede opgaver kræver en struktu-
reret og vedholdende kandidat, der kan be-
vare det store overblik – også når det skal gå 
stærkt. Vi tilbyder dig en alsidig stilling i front 
i virksomheden med ref. til den adm. direktør. 
Attraktiv løn efter kvalifikationer. Alle henven-
delser behandles naturligvis fortroligt.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og dit CV mærket  
”Kvalitetschef, Kohberg” til  
leif@poulsen-job.dk  For yderligere oplysnin-
ger se www.poulsen.job.dk eller kontakt  
Leif Poulsen, direktør hos POULSEN, på  
tlf. 75 39 34 31.


