
QA Specialist 

 

New Nordic Manufacturing ApS søger en QA Specialist til kvalitetsafdelingen ved vores hovedkontor i 
Roskilde. New Nordic er en international kosttilskudsvirksomhed i fremgang. Virksomhedens urtebaserede 
produkter, er udviklet til at gavne specifikke sundhedshensyn på effektiv, sikker og naturlig vis. Produkterne 
er fremstillet af lønproducenter i Danmark og udlandet. De markedsføres i 32 lande verden over og 
forhandles gennem mere end 50'000 apoteker, drugstores og helsebutikker. Virksomheden har eksisteret i 
over 27 år.  

Opgaverne vil være mangeartede med fokus på kvalitetssikring af råvarer til vores urtebaserede kosttilskud. 
Opgaverne består primært i opsøgende kvalitetssikring og koordination mellem vores underleverandører, 
producenter og udenlandske afdelinger.  

 Du vil blive en del af kvalitetsafdelingen og vil indgå i et tæt samarbejde med vores QA Manager, som vil 
lære dig op i vores kvalitetsprogram, samt General Manager QA/RA Eva Nydal Abildgaard, som du vil 
referere ind til.  

Fokusområder:  

• Koordinering og service til vores udenlandske afdelinger vedr. kvalitetssikring 
• Frigivelse af råvarer  
• Deltagelse i vedligeholdelsen af vores egenkontrolprogram  
• Godkendelse af nye råvarer og deltagelse i godkendelsen af nye leverandører  
• Fokus på nye regler og deltagelse i analyseringen af hvorledes de bedst implementeres   
• Deltagelse i interne audits og myndighedsinspektioner  

 Talentfuld, dedikeret og god til at samarbejde  

• Du har en relevant akademisk uddannelse og er vant til at arbejde med engelsk i både skrift og tale 
• Du har erfaring med QA arbejde indenfor kosttilskuds – eller fødevarebranchen, eller er nyuddannet 

indenfor et relevant område 
• Du er dedikeret til dit arbejde, du er diplomatisk og du er god til at samarbejde  
• Du trives med at holde mange bolde i luften på samme tid og kan lide at arbejde selvstændigt 
• Du trives i et uformelt men professionelt internationalt miljø 

 
Vi tilbyder en unik mulighed for at arbejde i en virksomhed i vækst hvor du får mulighed for at udvikle dig 
og deltage i mange forskelligartede arbejdsopgaver. Både i Danmark og i udlandet vil du møde dedikerede 
kollegaer som alle er med til at gøre New Nordic til en unik og spændende arbejdsplads.  
 
Ugentlig arbejdstid i intervallet 32-37 timer fastsættes efter aftale. Rejseaktivitet forekommer.  

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte General Manager QA/RA Eva Nydal Abildgaard 
på telefon 40112707 eller e-mail quality@newnordic.dk.  

www.newnordic.dk 
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