
Smartfish söker en ny kollega som brinner för produktutveckling och kvalitetsfrågor 

Har du erfarenhet av produktutveckling och kvalitetsarbete, ett genuint intresse för livsmedel, 
livsmedelsproduktion och hälsa och vill vara en del av ett företag med stark innovationskraft? Då vill vi gärna att 
du söker tjänsten som Produktutveckling- och Kvalitetsansvarig hos oss. Du kommer att bli en integrerad del av 
ett R&D bolag i en spännande tillväxtfas. Tjänsten är placerad i det nya huset The Spark på Medicon Village i 
Lund, en mötesplats för innovation och entreprenörskap. Vi som arbetar på Smartfish har en ”founders’ 
mentality” och en drivkraft att utveckla företaget och oss själva i en öppen och lärande företagskultur.  

Din roll 

I rollen ingår du i ett litet R&D team som har övergripande ansvar för allt från idé generation till att utveckla den 
till en kommersiell produkt som bidrar till livskvalité och hälsa. I denna miljö får du stora möjligheter att 
påverka utvecklingen av vår produktportfölj. Ditt ansvarsområde är både djupt och berett vilket innebär både 
operativa och administrativa uppgifter. Jobbet erbjuder en stor kreativ frihet i nära samarbete med många 
stakeholders, där du kommer att vara delaktig i hela produktkedjan, såsom kvalitet, näringslära och 
processteknik. Vid tillträde kommer du in i en tid med flertalet pågående projekt och kommer att ta en aktiv roll 
för att säkerställa resultat. Är du nyfiken och villig att utveckla dina kunskaper och kompetens kommer du att 
växa i din roll och med oss. 

Ansvar och arbetsuppgifter 

Mycket av ditt arbete kommer att ske i projektform så det är viktigt att du är självständig och en lagspelare som 
är strukturerad och kan driva dina delar i projekten effektivt från start till mål. Du behöver arbeta både på kontor 
samt i labbmiljö och pilot anläggningar.  Bland annat ingår följande arbetsuppgifter i rollen: 

• beställning och utvärdering av råvaror och förpackningsmaterial 
• planering och utföring av tester i provkök och pilotproduktioner 
• utvärdera och analysera olika beredningar 
• planering och uppföljning av stabilitetstester 
• planering och ledning av uppskalningsarbeten och technical transfers till kontraktstillverkaren av 

kommersiell produkt 
• utveckling av formuleringar och processer 
• kvalitetskontroll av kommersiella produktioner 

Dina kvalifikationer 

Du har en högskoleexamen inom naturvetenskap eller bioteknik med inriktning livsmedelsteknik, gärna inom 
mikrobiologi/bakteriologi eller likvärdigt. Tidigare erfarenhet av livsmedelsbranschen, kvalitetsledningssystem 
(HACCP, BRC samt FSSC22000), produktkvalitetsarbete och god vana av dokumenthantering är ett plus. Du 
har goda kunskaper i såväl Svenska som Engelska, både i tal och skrift. För arbetet på produktionsanläggningar 
behöver du ha körkort och tillgång till egen bil samt vilja att spendera några timmar i veckan för pendling mellan 
dina olika arbetsplatser. 

Din Ansökan:  

Du är välkommen att skicka din ansökan till Mozhgan@Smartfish.no. För mer information om tjänsten är du 
välkommen att ringa Johan Olssson på 073-377 01 38. Vi har påbörjat rekryteringsprocessen och träffar 
sökanden löpande så vänta inte med din ansökan.  

Om Smartfish AS 

Smartfish AS är aktivt inom forskning, utveckling, produktion och marknadsföring av avancerade och kliniskt 
dokumenterade näringsdrycker inom medicinsk nutrition och sportnutrition. Alla Smartfish-produkter 
produceras med hjälp av bolagets egen juice-baserade emulsionsteknologi med de marina DHA- och EPA-
fettsyrorna som viktiga ingredienser. Smartfish bedriver ett antal kliniska utvecklingsprojekt och studier i nära 
samarbete med forskare och institutioner både i Norge och internationellt. Företaget grundades 2001 och är 
baserat i Oslo, Norge och Lund, Sverige. Smartfishs huvudägare är Investinor (Norge) och Industrifonden 
(Sverige). Läs mer på www.smartfishnutrition.com 
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