PRODUK T U T V ECK L ING, K VA L I T É
V IK A R I AT
GOTLANDS BRYGGERI ÄR ETT AV SVERIGES FRÄMSTA BRYGGERIER, DÄR KVALITÉ, INNOVATION OCH
SMAKER STÅR I FOKUS, NÅGOT SOM GENOMSYRAR VARJE LED INOM FÖRETAGET. VI STRÄVAR EFTER ATT STÄNDIGT
UTVECKLAS OCH BLI BÄTTRE, HITTA NYA VÄGAR SAMT VÄXA SOM TEAM OCH SOM FÖRETAG. DE KOMMANDE
ÅREN GÅR VI IN I EN NY, SPÄNNANDE FAS DÄR VI BYGGER ETT NYTT BRYGGERI PÅ GOTLAND, VI STÅR DÄRAV INFÖR
EN TILLVÄXTRESA MED FOKUS PÅ ATT BEVARA VÅRA PRODUKTERS KVALITÉ. GOTLANDS BRYGGERI BESTÅR IDAG
AV ELVA MEDARBETARE VARAV FEM JOBBAR I BRYGGERIET.

ARBETSBESKRIVNING

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

Rollens syfte är att ansvara för utvecklingen av nya
produkter för Gotlands Bryggeri, säkerställa
innovation från val av råvara till färdigvara. Rollen
innefattar också ett kvalitetsansvar, vilket innebär att
ren och rätt smak för att Gotlands Bryggeris
produkter upprätthåller god kvalitet enligt de
metoder och processer som är satta.
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Utföra arbetsuppgifter inom produktion som
uppstår i samband med produktutveckling
Sourcing av råvaror
Säkerställa att produktionsprocessen flyter på som
den skall
Ansvara för brygdforum som både innehåller
medlemmar från produktion och marknad
Arbeta nära marknadsavdelning i syfte att hitta
trender och öka produktförståelse
Ansvara för att flöden och rutiner kring kvalité
efterlevs
Säkerställa att Gotlands Bryggeris produkter håller
den standard och kvalité som är satt
Utföra arbetsuppgifter som uppstår i samband med
lagen om livsmedelssäkerhet
Agera platschefens högra hand
Löpande arbetspass i produktionen vid behov och
för delaktighet
Följa satta rutiner och flöden
Uppgifter i samband med olika certifieringar
Delaktig i Gotlands Bryggeris utveckling &
förbättringsarbete
Följa ”välkommen in” och agera enligt policy &
rutiner när bryggeriet får besök
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Avslutad bryggmäster utbildning som exempel
Doemens, VLB, Weihenstephan eller godtagbar
liknande teknisk utbildning, gärna med inriktning
livsmedelsproduktion.
Utbildning kvalité och miljö inom
livsmedelsproduktion meriterande
3–5 års arbetslivserfarenhet inom
tillverkningsbranschen. Livsmedelsindustrin eller
dryckesindustrin är meriterande
God kunskap om styrsystem som hanterar
produktion.
God förståelse för Officepaketet, främst Excel.
Erfarenhet av att arbeta i Movex är meriterande.
God förståelse för hur ett livsmedelsproducerande
företag fungerar
Gott tekniskt kunnande och gärna en förståelse
för den kemiska processen i ett bryggeri och för
tekniskt underhållsarbete.
Det är ett krav att du kan behärska svenska och/
eller engelska
Körkort är ett krav, meriterande med truckkort

PERSONLIGA EGENSKAPER SOM
BEHÖVS I DEN HÄR ROLLEN:

Som person tar du ansvar för uppgifter, strukturerar
och driver processer vidare. Du fokuserar på styrkor
och tillgångar för att skapa förutsättningar till
handlingskraft och tilltro för att hantera framtida
utmaningar. Du planerar, prioriterar, organiserar och
genomför aktiviteter på ett, för verksamheten,
effektivt sätt. Kreativitet finner du naturligt genom att
hitta på nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Du utför när så krävs ett grundligt och detaljerat
arbete för att nå ett mycket bra resultat och kan
behålla ett realistiskt perspektiv i stressade
situationer med fokus på rätt saker. Slutligen är du
medveten om mål samt kvalitetsstandard för
Gotlands Bryggeri.

DIN ANSÖKAN

Vi tar tacksamt emot ditt CV samt personliga brev
där du beskriver dina kompetenser, erfarenheter och
resultat på ett utförligt sätt. Vi kommer att gå igenom
ansökningarna efter hand och intervjuer kommer ske
löpande.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra
rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att
slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av
en bakgrundskontroll.
Samtliga tjänster på Gotlandsbryggeri omfattas av
kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande
semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. De avtal vi går under
är Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och
Livsmedelsarbetareförbundet.

ANSÖK HÄR

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 AUGUSTI
TILLTRÄDESDAG: 1 NOVEMBER
VARAKTIGHET/ARBETSTID: VIKARIAT/HELTID
PLACERINGSORT: VISBY, GOTLAND
FÖR MER INFORMATION OM TJÄNSTEN: JOHANNES OBERMEIER
BRYGGMÄSTARE OCH PLATSCHEF, +46 76-815 8040.
FÖR MER INFORMATION OM REKRYTERINGSPROCESSEN: VICTORIA BLOMQUIST
HR-SPECIALIST, REKRYTERING, TEL: 08 128 91 702

