
  
 

Vill du jobba med oss som Quality & improvement manager? 

Bars Production AB utvecklar och tillverkar främst proteinbars. Dessa kan vara av olika karaktär, t.ex ha flera lager, 

fyllningar, olika sorters överdrag, topping och de kan även ha olika näringsprofiler så som high protein, low sugar, no 

sugar added, LCD, VLCD eller annat som våra kunder önskar. 

Vi är en legotillverkare, vi har inget eget varumärke, och samarbetar med några av de ledande varumärken inom vår 

bransch i ett flertal länder. 

Vi söker nu under hösten 2020 en person som vill driva vårt arbete till att varje dag bli lite bättre på att tillverka 

proteinbars. Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning. 

Om oss 

Vi är ett familjeägt bolag i Gråbo som ligger i Lerums Kommun. Vi har sedan starten 2003 varit ett växande bolag som 

byggt vår framgång med ett tydligt fokus på produktion, flexibilitet och innovation. Vi omsätter idag ca 70 miljoner, är ca 

40 medarbetare och har kollektivavtal. Vi är FSSC certifierade men även certifierade för EU ekologiskt, RSPO och UTZ. 

2019 blev vi utnämnda till ”Årets Företag i Lerums Kommun”. 

Vi är trots en trasslig period i spåren av pandemin i ett expansivt läge och bygger under 2020 ytterligare en fabrik i 

Gråbo, detta kommer att öka både vår kapacitet och våra möjligheter! 

Vi sätter stor vikt vid prestigelöshet. Vi är dynamiska och gillar förändringar som sker när företaget växer, det kan vara 

nya arbetsuppgifter eller nya sätt att utföra de befintliga på. 

Om tjänsten 

Då vår eminenta kollega som drivit vårt kvalitetsarbete har valt att gå vidare till nya utmaningar söker vi nu dig som vill 

driva vidare utvecklingen av oss och våra verksamhetssystem. Arbetet består främst i att stödja produktionen genom att 

ta fram och utveckla rutiner, analysera avvikelser och reklamationer för att vässa våra system. I arbetet ingår även 

omvärldsbevakning och analys samt kontakt och uppföljning med leverantörer och kunder i frågor som rör kvalitet och 

livsmedelssäkerhet.  

Kvalitetsarbete för oss innebär ständiga förbättringar. Därav kommer det att vara vanligt att du får vara med att driva 

förbättringsarbeten även inom andra områden så som system, miljö och arbetsmiljö. 

Arbetet sker mycket i samtal med övriga delar av företaget, inte minst med våra kunniga teamledare och operatörer.  

Tjänsten är en del av supportteamet till produktionen, som har sju medarbetare, och kombineras idag även med andra 

arbetsuppgifter så som t.ex. projekt, planering, fakturering och annan administration.  

Om dig 

Vi vill gärna ha dig som: 

• har bakgrund inom livsmedelsindustri, eller tillverkningsindustri 

• har vana att läsa och implementera lagtexter till arbetssätt, processer eller information 

• älskar ständiga förbättringar, stort som smått 

• är van att arbeta i Excel och behärskar svenska och engelska språket i tal och skrift 

• arbetat med kvalitet och verksamhetssystem, gärna FSSC 22000 

• erfarenhet av att arbeta med frågor kring miljö och arbetsmiljö 

• gillar att arbeta i ett team där man hugger i där det behövs 

Men, det viktigaste är att du kan känna engagemang, ha roligt och växa tillsammans med oss. För det vill vi! Så, tillbaka 

till frågan: Vill du jobba med oss? 

Om ansökan 

Ansökan och frågor sker till vår VD Rickard Schelander: rickard@barsproduction.se / 0708746190 
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