SMAK Certifiering AB servar livsmedelskedjan med certifieringar – från primärproduktion till förädling. De standarder vi arbetar med under egen ackreditering är EU:s förordning för ekologisk
produktion, KRAV och Svenskt Sigill. Vi kan också erbjuda GLOBAL G.A.P., BRC Food och RIP.
Vi är ca 35 medarbetare, har huvudkontor i Alnarp mellan Lund och Malmö samt lokalkontor
i Halmstad, Borås och Linköping. Bolaget är ett dotterbolag till en stiftelse där bland annat LRF,
SLU, IA, COOP och Axfood ingår.

VD till SMAK Certifiering AB
Bolaget bildades 1953 och då med fokus på kvalitetskontroller av potatis. I mitten av 90-talet utökades verksamheten med certifieringstjänster med anknytning till lantbruks- och trädgårdsproduktion. Sedan 2012 är
vi ett renodlat certifieringsbolag. Med revisorer över hela landet samt i delar av Finland erbjuder vi trovärdighet till våra kunders åtaganden med hänsyn till kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och djurvälfärd. Vi är
stolta över att vi idag är en av Sveriges största aktörer inom vår bransch. Kompetenta medarbetare, professionalism och gediget engagemang är grunden till vår framgång. Läs gärna mer om oss på www.smak.se.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en affärsinriktad VD som tillsammans med bolagets ledningsgrupp och övriga medarbetare ska
driva verksamheten fortsatt framåt. Som VD rapporterar du till styrelsen och har ansvaret för bolagets drift;
ekonomi och budget, medarbetare och HR-frågor, affärsutveckling, inköp samt IT och administration. Ditt
arbete ska präglas av ett strategiskt förhållningssätt och ett operativt angreppssätt samt av ett gott ledarskap som stimulerar både laganda och resultatfokus. Befattningen är placerad på huvudkontoret i Alnarp
och i arbetet ingår även resor inom framför allt Sverige.

Din profil
Vi söker dig som är en god ledare och som har erfarenhet av att driva utveckling av lönsamhet och organisation. Du är trygg i dig själv, förtroendeingivande och har en stark genomförandekraft. Vidare har du en
förmåga att tydligt och effektivt leda en verksamhet samt trivs med att samverka med andra för att uppnå
bästa resultat. Du har ett sinne för ordning och även en naturlig fallenhet att bygga relationer. Som vi andra
är du en positiv och glad person!

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Gedigen erfarenhet av personal- och resultatansvar är ett krav . Gärna inom samma/liknande bransch.
Erfarenhet av geografiskt spridd verksamhet samt av revisionsbranschen är en klar fördel.
Du har god vana i att planera och genomföra aktiviteter samt av att följa upp och utvärdera resultat.
Intresse för IT och digitalisering samt för hållbarhets- och kvalitetsfrågor inom lantbruk och livsmedel.
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis den gröna sektorn, ekonomi, teknik eller juridik.
Språkmässigt behärskar du svenska och engelska såväl i tal som skrift. Kunskaper i finska är meriterande.

Vi ser fram emot att höra av dig
I denna rekrytering samarbetar vi med Clienta Kompetensförsörjning. Är du nyfiken och vill veta mer om oss
eller befattningen som VD är du välkommen att ringa Camilla Hefvelin, 070-211 96 63. Du kan också maila
dina frågor till henne, se nedan mailadress.
Din ansökan vill vi ha snarast dock senast den 15 oktober. Maila den till camilla.hefvelin@clienta.se.

