
   
 

Kvalitetsassistent til kvalitetsafdelingen hos Daloon. 

 
Er du en praktisk orienteret person, som finder det interessant at arbejde med kvalitet, procedurer 
og mennesker i et dynamisk produktionsmiljø? Så er det måske dig vi er på udkig efter. 

 
Virksomheden 
Daloon A/S er beliggende i Nyborg, og er i dag en del af den hollandske fødevarekoncern Good 
Life Foods. Fabrikken i Nyborg er 1 ud af 7 fabrikker i koncernen beliggende i hhv. Holland, 
Belgien og Danmark. Med mere end 60 års erfaring er Daloon i dag dedikeret omkring produktion 
af forårsruller og arbejder løbende på at udvide og optimere sortimentet ift. fortsat udvikling af 
brand og markeder. Produkterne afsættes primært på det nordiske og tyske detail- og 
foodservicemarked. Der beskæftiges ca. 120 medarbejdere og produceres og afsættes årligt 11.000-
12.000 ton frostvarer.  

 
Stillingen 
Du vil få en central rolle og blive en del af en organisation bestående af engagerede kollegaer, som 
alle arbejder i et åbent og uformelt arbejdsmiljø med mulighed for at tage ansvar og præge egen 
arbejdsdag og opgaver. Udover samarbejdet med dine nærmeste kollegaer i kvalitetsafdelingen vil 
der være et bredt samarbejde på tværs i fabrikken. Vores virksomhed er i kraftig vækst, derfor er 
der ikke to dage ens på fabrikken. Du sørger for at kvalitetsstyringssystemet løbende bliver 
udbygget og vedligeholdt. Du vil i samarbejde med dine kollegaer være primusmotor på at sikre, 
at produkter og procedurer lever op til de opstillede kvalitetsstandarder. 

Vi søger en fagligt engageret kvalitetsassistent til fastansættelse i vores kvalitetsafdeling. Du vil 
indgå i vores team og referere direkte til Kvalitetschefen. 

Du vil få en varieret dagligdag med spændende opgaver: 

• Løbende kvalitetssikring, heriblandt implementering og opdatering af kvalitetsforbedrende 
procedurer 

• Bidrage til håndtering, analyse og opfølgning ifm. reklamationer og kvalitetsafvigelser 
• Koordinering af kvalitetsaktiviteter imellem afdelingerne samt sikre opdatering af 

kvalitetsdokumentation 
• Gennemføre og rapportere intern audits og hygiejneinspektioner 
• Bidrage ved certificeringsaudits samt kunde- og leverandøraudits efter behov 
• Oprette og behandle afvigelsesrapporter samt implementering af korrigerende handlinger 
• Sensoriske bedømmelser 
• Udtagning og afsendelser af diverse prøver til eksternt laboratorie 

 
 
 



   
 

Kandidaten 
Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer: 
 

• Har en relevant uddannelse indenfor fødevareteknologi f.eks. som fødevareteknolog, 
Bachelor i ernæring og Sundhed eller lignende 

• Tidligere erfaring indenfor kvalitetsstyring min. 3 år. (stamdata, ERP system, 
kvalitetskontrol) 

• Brænder for kvalitetssikring og styring 
• Flair indenfor IT systemer. IT er en stor del af dagligdagen i denne stilling. 
• Proaktiv og arbejder selvstændigt i et dynamisk miljø 
• Struktureret og praktisk orienteret, med et godt overblik 
• Er en teamplayer  
• Er fleksibel 
• Behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Gerne også tysk i skrift og tale 

  
Ansættelsesvilkår  

Der tilbydes en fuldtidsstilling (37 timer) med en lønpakke, der modsvarer kravene til stillingen, 
hertil pensionsordning og sundhedsforsikring. Der tilbydes desuden fleksible arbejdstider og 
kantineordning. 

Tiltrædelse: Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

Kontakt: 

 HR manager Lilian Steiner for yderligere spørgsmål til stillingen på tlf. nr. 25 19 04 02. 

Ansøgning 
Ansøgningsfrist er den 29. juni  2022, men vi inviterer løbende relevante kandidater til samtale, så 
send din ansøgning pr. e-mail allerede i dag til HR Manager Lilian Steiner, L.steiner@glfoods.com 
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