
 
 
Quality Assurance Manager 
 
A/S Einar Willumsen (EW) blev grundlagt i 1901 og er i dag den førende Nordiske leverandør af flavours, ekstrakter, 
destillater og compounds til den skandinaviske og internationale fødevare- og drikkevareindustri.. Virksomheden har 
hovedkontor i Danmark og et datterselskab i Sverige. På koncernniveau beskæftiger EW pt. ca. 80 medarbejdere. 
 
I takt med at virksomheden vokser, opruster vi nu i Quality Assurance, da vi ønsker at sikre vedvarende fokus på kvalitet, 
fødevaresikkerhed og optimering af vores interne processer. 
 
Om jobbet 
Quality Assurance er en central og vigtig del af hele værdikæden. EW er certificeret efter BRC Standard for Food Safety og 
din opgave bliver at medvirke til at sikre en fortsat høj standard med stort fokus på kvalitets- og fødevaresikkerhedskultur. 
Dette sker primært i samarbejde med produktionen, men også produktudvikling, salg og HR. Tværgående projekter er en 
naturlig del af jobbet, fx i forbindelse med reklamationsbehandling eller optimeringer og det er essentielt at kunne 
samarbejde med kolleger i alle afdelinger og på alle niveauer. Som Quality Assurance Manager refererer du til 
virksomhedens Quality & Regulatory Director, som også er din tætteste samarbejdspartner. EW Quality & Regulatory team 
består desuden af 9 andre kolleger. Som ansat i QA funktionen har du arbejdsopgaver både på virksomhedens 
hovedkontor i Brøndby samt datterselskabet i Malmö. De 2 produktionssteder arbejder efter samme 
kvalitetsstyringssystem og er certificeret efter samme standard.    
 
Jobbet har et varieret indhold og består i hovedtræk af følgende primære arbejdsopgaver: 

• Reklamationsbehandling 

• Interne og eksterne audits 

• Afvigelsesbehandling 

• Vedligeholdelse og løbende udvikling af kvalitetsstyringssystemet, herunder sikre ensartede arbejdsprocesser i 
Danmark og Sverige 

• Fortolkning af krav fra gældende BRC Standard, myndigheder og kunder samt implementering i virksomheden, 
herunder sparring med og hjælp til de produktionsansvarlige 

• Ledelse af HACCP og VACCP team 

• Besvarelse af kundespørgsmål  
 
Om dig 
Uddannelse minimum på bachelor niveau, levnedsmiddelingeniør, levnedsmiddelkandidat e.l.  
Minimum 5 års erfaring fra fødevareproducerende virksomhed (gerne GFSI certificeret) indenfor HACCP, audits, 
håndtering af reklamationer samt root cause analyse. Mikrobiologisk erfaring er desuden en fordel. 
 
Du kan: 

• Lede, tage ansvar for og drive tværfaglige projekter til gode kundevenlige løsninger  

• Lide at sætte dig ind i kunders ønsker og standardens krav og er god til at sætte det ind i hverdagens kontekst, 
med forståelse for, hvad der praktisk er muligt og på en måde som gør det let forståeligt for kolleger og auditorer 

• Formulere skriftlige svar til kunder i reklamationssager, baseret på de tekniske analyser/svar, som kolleger i QC 
eller R&D har budt ind med 

• Formulere dig på dansk og engelsk samt forstå svensk i skrift og tale 
 
Som person er du imødekommende, positiv, pragmatisk, god til at samarbejde og motivere andre til at trække i samme 
retning.  Du går op i detaljer uden at være fanatisk. Du er vant til at tage selvstændigt ansvar for opgaver, som ikke altid er 
lette eller hurtige at gennemføre, samt at skabe resultater.  
Du respekterer deadlines, og kan være fleksibel når det gælder om at løse problemer hurtigt og effektivt. 
 
 
Din ansøgning 
Er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning og CV som e-mail til job@ewflavours.com. Vi ønsker ansættelse hurtigst 
muligt og indkalder løbende relevante kandidater til samtale.  
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