
Swedish Temptations AB söker 
Produktionsansvarig för BÄRTA
Swedish  Temptations  AB  är  en  vegansk  livsmedelsproducent  som  erbjuder  innovativa,
hälsosamma, klimatsmarta och goda veganska produkter av hög kvalitet.
Vi har en nystartad produktion i Karlshamn där vi tillverkar den groddade och fermenterade ärtan
Bärta, gjord på ekologiska gula ärtor från Öland. Produkterna säljs till foodservice och försäljning
till dagligvaruhandeln har precis kommit igång.

Swedish Temptations är ett klimatdrivet företag. Vi strävar efter att nå ett klimatsmart samhälle
där  den  globala  temperaturhöjningen  hejdas,  och  där  i  förlängningen  alla  nio  planetära
utmaningar eller alla 16 nationella miljömål hanteras.
Vår påverkan är förhållandevis låg och vår roll är att agera föredöme och inspiratör kring miljö
och klimat inom livsmedelsindustrin. Vi tar inte vår låga påverkan som ursäkt för att slarva med
vårt miljö- och klimatarbete utan arbetar tvärtom ständigt med att minimera vår påverkan.

Vi  är  i  en  tidig  fas  där  mycket  fortfarande  är  under  utveckling  och  vi  söker  en
produktionsansvarig som vill vara med oss på resan. Du kommer att få ansvara för produktionen
och jobba med både faktiskt  tillredning (matlagning) och allt  runtomkring som beställning av
råvaror, boka transporter mm. Det är ett varierat arbete och du kommer hela tiden att stöta på
nya  moment  som måste  lösas  och där  vi  tillsammans  får  hitta  svaren.  Du bör  alltså  vara  en
problemlösare som tycker det är roligt att gräva fram svar, inte vara rädd för att fråga och gärna
komma med egna lösningar.  Vi  jobbar med naturliga fermenteringsprocesser som kräver stor
noggrannhet i arbetet och sträcker sig över flera dygn. Du behöver därför vara noggrann i ditt
arbete med produkten och med att passa tider. I dagsläget är det framförallt ägarna som arbetar
i  produktionen.  Så  småningom  tillkommer  fler  anställda  och  då  kommer  du  att  ansvara  för
arbetsledning på plats i produktionen. 

Vår produktionsprocess är världsunik och vid anställning får du skriva under ett sekretessavtal.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar från praktiska till administrativa. Mycket av produktionen görs för 
hand.
Produktion/tillagning
Arbete med program för egenkontroll
Dokumentation av ingredienser, batcher, tillredning.
Etikettering
Renhållning, kontroll av utrustning, kalibrering och liknande
Produktionsplanering
Uppföljning
Beställningar
Leveranser

Krav
Utbildning i grundläggande livsmedelshygien.
Erfarenhet av praktiskt arbete inom storkök, bageri eller livsmedelsproduktion.
Kunskap och erfarenhet av arbete med program för egenkontroll inom livsmedel.



Datorvana
Svenska
Körkort

Meriterande
Utbildning/erfarenhet inom HACCP, KRAV, IP-livsmedel och arbetsledning.

Om anställningen
Omfattning: 75% (med möjlighet till 100% inom ett år)
Tillsättning: omgående

Kontakt
Pia Qvarnström 
0733-565988
pia@swedistemptations.com
Västra kajen 8 A
374 31 Karlshamn
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