Produktutvecklare med inriktning
Framtidens mat och Innovation
Vi söker nu en Produktutvecklare med inriktning mot Framtidens mat och Innovation.
Som produktutvecklare är du en del av ett härligt gäng på 8 personer som jobbar med
produktutveckling inom B2B på vårt kontor i Malmö.
Du kommer att jobba med utveckling av produkter både reaktivt och proaktivt, främst inom
området ”Framtidens mat” men även andra applikationer kan förekomma. Du ska kunna vara
ett tekniskt stöd och diskussionspartner med våra kunder och delta i praktiska försök
tillsammans med kund. Du kommer också vara vår partner i långsiktiga och externa projekt,
vilket innebär att en gedigen kunskap kring livsmedel, livsmedelsingredienser och processer
är nödvändig.
Viktigt i tjänsten är att följa trender och influenser som kommer påverkar vårt sätt att äta i
framtiden, samt vara del av att företaget tar position och förblir ledande inom innovation kring
framtidens mat.
Samarbete och kommunikation:
Som produktutvecklare har du ett nära samarbete internt med flera avdelningar. Närmast
jobbar du med sälj, kvalitet och produktion där du har en tät och kontinuerlig dialog. Du har
även kontakt med externa kunder och leverantörer, vilket kräver att du trivs med att ha många
olika kontaktytor där du själv är drivande och tar initiativ till olika dialoger. Du kommer även
delta i internationella projekt inom koncernen.
Kvalifikationer för att hantera och trivas med jobbet:
För tjänsten behöver du ha en högskoleutbildning i botten, exempelvis civilingenjör,
livsmedelskemiskt, livsmedelsteknisk utbildning eller agronom.
Du bör även ha minst 3 - 5 års arbetslivserfarenhet av produktutveckling, och någon form av
kockerfarenhet är också positivt.
Dokumenterad erfarenhet kring att driva externa projekt är ett stort plus.
Arbetet kräver stor självständighet och noggrannhet. Det är en förutsättning att du är
snabblärd, flexibel och kan hantera olika system. då arbetet ofta är väldigt intensivt med
många projekt och arbetsuppgifter på gång samtidigt.
Flytande Svenska och Engelska ett krav
Varmt välkommen med din ansökan!
Denna skickas nina.martinsen@solina-group.se senast den 10 maj, men tveka inte då då
urval sker löpande.

