
 
 
 
 
 
Teamleder til QC laboratorium 
 
Einar Willumsen (EW) er en moderne hightech leverandør af flavours og compounds til den skandinaviske 
og internationale føde- og drikkevareindustri. EW er førende indenfor flavours i Norden. Virksomheden 
har hovedkontor i Danmark og et datterselskab i Sverige.  
 
Med reference til virksomhedens QA & RA Director, søger vi nu til vores QC-laboratorium en daglig leder, 
som har lyst til at medvirke til at sikre kvaliteten af vores produkter og derigennem yde god service til 
kunder, eksternt såvel som internt. 
 
Din baggrund 

• Du har en baggrund som flavourist eller laborant/tekniker med sensorik erfaring 
• Du har erfaring med analysearbejde, kemiske og fysiske metoder 
• Du har erfaring med ledelse af laborant-teams 
• Du er vant til at arbejde i henhold til ISO 17025 

 
Om jobbet 

• Daglig ledelse af QC-laboratoriet i Danmark – pt. bestående af 2 laboranter 
• Kvalitetskontrol (inkl. sensorisk) på råvarer og færdigvarer 
• Trouble shooting i forbindelse med afvigende produkter, reklamationer og andet.  
• Intern og ekstern rapportering af resultater 
• Udvikling af QC området 
• Samarbejde med QC-laboratoriet i Sverige 

 
Hvad lægger vi vægt på  

• Beslutningstagen. I en travl hverdag er der brug for korrekte men ofte også hurtige beslutninger 
om varernes kvalitet. Du kan tage en beslutning og stå på mål for den. 

• Et højt serviceniveau. Primært i forhold til produktionen, men også overfor andre kolleger 
• Imødekommenhed, fleksibilitet og præcis opgaveløsning.  
• Samarbejdsevner. Vi samarbejder med produktudviklere, dokumentationsafdelingen og 

salgsafdelingen; men det primære fokus er produktionen og den daglige drift.  
• Fokus. Det skal ofte gå stærkt (uden at gå på kompromis med kvaliteten) og der er ofte gang i 

flere ting på én gang. Du forstår nødvendigheden af at skifte fokus, når der sker noget akut. 
• Energi. Jobbet indeholder en del rutine-arbejde; men der er også brug for, at du er nysgerrig og 

har lyst til at følge op og at følge sagerne til dørs, når noget ikke går som forventet. 
• Overblik. Du evner at bevare overblikket i en travl og super spændende hverdag, hvor du formår 

at afslutte opgaver til fastsatte deadlines. 
• Procedurer. Du er vant til at følge procedurer og kan selv skrive og redigere instruktioner. 
• IT. Du kan arbejde i både Microsoft Officepakken og ERP systemer (Navision). 
• Sprog. Du behersker engelsk - og forstår svensk - i skrift og tale.  
• Højt engagement og godt humør. 

 
Er du interesseret?  
Send din ansøgning og CV pr. mail til vores HR Manager Kerstin Andersson  kan@ewflavours.com  
Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale. 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte QA & RA Director Bonna Sørensen, 
bso@ewflavours.com , tlf.: +45 5164 1333 
 

  


