
Stillingsopslag 

Agro – og kvalitetsmedarbejder 
 
Ønsker du en udfordrende og varieret hverdag? Har du interesse i dyrkning af kvalitetskartofler? Ønsker du at 

have berøring med hele produktionskæden fra kartoflerne bliver lagt ved landmanden indtil kartoflerne bliver 

produceret ved fabrikanten? Så er jobbet som agro- og kvalitetsmedarbejder ved Thorsens Chipskartofler noget 

for dig. 

Vi søger:   
En alsidig person, som kan håndtere en varieret hverdag med krav om fleksibilitet, kvalitetsbevidsthed og 

struktureret tilgang. Du forventes at kunne indgå et tæt samarbejde med din kollega i agro-afdelingen samt øvrige 

medarbejdere i et lille og velfungerende team.  

Markedet i Europa er præget af få producenter og kunder specialiseret i chips. Derfor vil en del af din opstart gå 

med at lære branchen at kende med støtte fra din kollega i agro-afdelingen samt øvrige medarbejdere. 

Vi kan tilbyde: 

• En varieret hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver 

• Løbende selvstændigt leverandøransvar inkl. besøg, rådgivning, kvalitetskontrol og opfølgning gennem 

hele kartoflens vækstsæson hos leverandørerne 

• Ansvar for logistikken af alle kartofler der fragtes ind til virksomheden i Sunds 

• Deltagelse i udvælgelse og afprøvning af nye sorter i forsøgsmark 

• Deltagelse i udformning og tegning af kontrakter 

• Mulighed for at præge Thorsens Chipskartofler A/S’ fremtid 

Vi forestiller os: 
Din teoretiske og praktiske baggrund er formentlig fra landbrugs- eller fødevarebranchen, gerne med erfa-
ring/kendskab til kartoffelproduktion. Derudover vil erfaring med rådgivning og kvalitet være en fordel, men den 
rigtige personlighed og indstilling til at gøre en forskel vil bringe dig langt. Du er omgængelig, ærlig, loyal og 
engageret. Du er en habil IT bruger af MS-Office pakken, samt evner at sætte dig ind i nye systemer. Gode dansk 
og engelskkundskaber i skrift og tale er et krav. Det er afgørende for din succes, at du hurtigt får en rigtig god 
indsigt i branchens krav til kartoflernes kvalitet i forhold til f.eks. sukkerindhold og stivelse. Derfor vil du 
sideløbende med dit fokus på kartoffeldyrkning skulle arbejde med kvalitetssikring, egenkontrol samt optimering 
af produktionsmetoder. 
 
Lidt om os: 
Thorsens Chipskartofler A/S er Skandinaviens eneste grossist med primært fokus på kartofler til produktion af 

chips. På baggrund af et nært samarbejde med en række dygtige og trofaste avlere i Danmark, Sverige og 

Tyskland, samt et effektivt logistik set-up og stor konkurrencedygtighed på markederne i Nord- og Sydeuropa, 

forventer vi fortsat vækst.  

Virksomheden har 13 fastansatte og ligger i Sunds. 

Ansættelsesvilkår 
Arbejdsstedet er kontoret i Sunds, herfra foretages leverandørbesøg. Du bør desuden forvente 10 - 20 rejsedage 

om året. Du ansættes som funktionær på vilkår tilpasset dine kvalifikationer og stillingens krav. 

Er dette noget for dig, eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Poulsen på: 
jesper@thorsens.dk eller tlf. 4045 8057. Ansøgning og CV sendes til louise@thorsens.dk senest den 20/11 2018. 
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