SMAK Certifiering AB söker en lantbruksrevisor
Placering Norrland/Västerbotten
SMAK Certifiering AB servar livsmedelskedjan med certifieringar - från primärproduktion till
förädling. Med ett 30-tal anställda revisorer tar vi uppdrag i hela landet. De standarder vi
jobbar med under egen ackreditering är EU:s förordning för ekologisk produktion, KRAV och
Svenskt Sigill. Vi kan också erbjuda t.ex Kvalitetsmärkt hästverksamhet, GLOBALG.A.P. och
RIP – riktlinjer i packerier. SMAK har kontor i Lilla Böslid utanför Halmstad och
huvudkontor i Alnarp mellan Lund och Malmö. SMAK Certifiering AB är dotterbolag till en
stiftelse där bland annat LRF, SLU, ICA, COOP och Axfood ingår i styrelsen – se
www.smak.se
Lantbruksrevisor
Vi söker en lantbruksrevisor till Norrbotten/Västerbotten. Du kommer att genomföra
revisioner hos lantbruksföretag mot regelverken IP Sigill, EU förordningen för ekologisk
produktion samt KRAV:s regelverk. Tjänsteresor med övernattning blir en naturlig del i
arbetet. Som lantbruksrevisor har du stort inflytande över hur din arbetstid disponeras. Ditt
kontor har du i hemmet. Tjänsten kan tillträdas omgående och är mest fördelaktigt en
konsulttjänst. Om annan form av tjänst önskas kan detta diskuteras.
Personliga egenskaper
Vi söker en medarbetare som kan driva sitt arbete självständigt på ett organiserat och effektivt
sätt. Den person vi söker är positiv och har lätt för att kommunicera med kunder och kollegor.
Krav:
•
•
•
•

erfarenhet av lantbruk, framförallt inom djurhållning
god datorvana
körkort och tillgång till egen bil
möjlighet att resa i tjänsten

Vi önskar att du har:
•
•
•
•

erfarenhet av revisions- och/eller tillsynsarbete
relevant naturvetenskaplig utbildning t ex lantmästare, agronom
kunskap om regelverk för ekologisk produktion och IP produktion
F-skatt registrering

För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten ta gärna kontakt med Dan Elisson Gruppchef 035-42 733, Jane
Skytt Gruppchef 076-35 60 771. Facklig kontaktperson SACO Mikaela Hoff 046-37 80 239.
Ansökan med CV och personligt brev skickar du till personal@smak.se senast den 1 oktober
2019. Vi tillämpar löpande urval så du är välkommen med din ansökan redan idag!

