Inspektör – Bactoforce Nordic AB
Bactoforce är idag marknadsledande på den europeiska marknaden när det gäller inspektion av
processutrustning inom livsmedelssektorn. Bland våra kunder finns några av Europas ledande
livsmedelsproducenter. Vår verksamhet växer och vi vill nu förstärka vårt team i Sverige.
För mer information om företaget och vår verksamhet, besök www.bactoforce.se.
Bactoforce söker en självständig, självmotiverad och nyfiken person som är bosatt i Mellansverige,
som gärna reser runt och jobbar i Sverige och någon gång då och då även i andra nordiska länder.
Din huvuduppgift kommer att vara att utföra inspektioner men du kommer även att vara med och
bygga upp och upprätthålla våra kundrelationer. Vår verksamhet expanderar och ibland kommer du att
få resa ensam, ibland tillsammans med kollegor.
Din profil:
§ Relevant utbildning inom livsmedelsteknik.
§ En god förståelse av produktionsprocesser/produktionsutrustning och mikrobiologi.
§ Erfarenhet av livsmedelsproduktion, helst inom mejerisektorn.
§ En öppen inställning när det gäller att klara av utmaningar och träffa nya människor.
§ Bevisad förmåga att arbeta självständigt och klara av egna arbetsuppgifter.
§ Motivation och möjlighet att vara ute på resande fot.
§ Behärskar engelska utan problem.
Dina huvuduppgifter kommer att vara:
§ Utföra inspektioner, ensam eller tillsammans med kollegor.
§ Delta i planering/samordning av inspektioner
§ Delta i löpande affärsutveckling
Vi erbjuder:
Som inspektör hos Bactoforce kommer du att ingå i ett team med erfarna och motiverade kollegor i ett
expanderande företag. Din närmaste kontaktperson kommer att vara Area Sales Manager för Sverige.
Som en del av introduktionen ingår externa kurser med certifiering och ett internt utbildningsprogram.
För frågor om tjänsten kontakta: Regional Manager Magne Brauten, telefon +47 48 27 89 27 eller epost magne.brauten@bactoforce.com
Skicka in din ansökan och ditt CV till: nordic@bactoforce.com
Tillträde: Snarast möjligt.

Inspector – Bactoforce Nordic AB
Bactoforce is today the leading supplier of integrity inspections of processing equipment in
the food sector, and we are today servicing some of the leading food brands in Europe. In
response to a growing activity, we are looking to strength our team in Sweden.
For more information about the company and our activities, please visit www.bactoforce.se.
Bactoforce is looking for an independent, self-motivated and adventurous person living in the
region of Mid-Sweden, with a desire to travel and work around Sweden and occasionally to
other Nordic Countries.
Your primary activity will be to perform inspections, but in addition, you will participate in
building up and maintaining customer relations. Our activities are expanding and you may
sometimes find yourself travelling on your own or team up with colleagues.
Your profile:
§ Relevant education in food technology.
§ A good understanding of production processes / -equipment and microbiology.
§ Experience in food production, preferably from the dairy sector.
§ An open mind to solving challenges and meeting new people.
§ A proven ability to work independently and to manage own tasks.
§ Motivation and ability to travel
§ Comfortable speaking English.
Your primary responsibilities will be:
§ Performing inspections, either on your own or with colleagues.
§ Participate in planning/ coordination of inspections
§ Participate in ongoing business development
We offer:
In the position as Inspector in Bactoforce, you will join a team of experienced and motivated
people in an expanding company. Your point of reference will be to the Area Sales Manager in
Sweden.
External courses with certification and internal training program are given as a part of the
introduction.
For questions about the position, please contact: Regional Manager, Magne Brauten, on phone
no. +47 48 27 89 27 or via email to magne.brauten@bactoforce.com
Please forward your application and CV to: nordic@bactoforce.com
Start up: Soonest possible.

