
 
 
 

Sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinator 
 

Til vores kvalitetsafdeling søger vi en sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinator, som med udgangspunkt i 
nedenstående jobbeskrivelse, kan bidrage til den fortsatte positive udvikling af De Danske 
Gærfabrikker. 
Fabrikken i Grenaa beskæftiger 100 medarbejdere, heraf 11 i kvalitetsafdelingen. Der investeres 
løbende i udvikling af fabrikken, der fremstår som en moderne virksomhed i vækst. Vi beskæftiger os 
blandt andet med produktionsprocesser som omfatter fermentering, ekstraktion, inddampning, 
membranfiltrering samt fluid bed- og spray tørring af forskellige bage gær, vingær og andre 
specialgær samt gærekstrakter. Virksomheden råder desuden over eget rensningsanlæg, samt vand- 
og energiforsyning 
 

Jobbeskrivelse: 
Som sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinator vil du få ansvaret for: 

Certificering efter ISO 45001 standarden. 
Overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler og arbejdsmiljøloven. 
Virksomhedens miljøgodkendelser. 
Rapportering af forhold som kan skade virksomheden eller dens virke. 
 

Specifikt ansvarlig for at: 
Lede og drive udvikling inden for sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø.  
Daglig arbejdsmiljøleder på fabrikken herunder varetage virksomhedens beredskabsplan. 
Kontaktperson til myndighed vedr. miljø og arbejdsmiljø. 
Ansvarlig for miljørapporteringer til myndigheder. 
Sikre udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og assistere ved behov. 
Ledelsens repræsentant i Arbejdsmiljøudvalget. 
Årlig indberetning til myndigheder omkring miljøforhold. 
Diverse ad hoc-opgaver i kvalitetsafdelingen 

 

Kvalifikationer: 
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx Procesteknolog, Professionsbachelor, 

Ingeniør, e.l. 
• Gerne erfaring fra lignende stilling, men det er ingen betingelse. 
• Du kan arbejde selvstændigt, har stor gennemslagskraft og kan skabe resultater igennem 

andre. 

• Som person er du positiv, engageret og initiativrig. 
 

Vi tilbyder: 
Et spændende og selvstædigt job, på en dynamisk arbejdsplads, med gode arbejdsforhold. Jobbet 
indeholder mange udfordringer og spændvidden i opgaverne er stor og giver dermed gode faglige, 
såvel som personlige, udviklingsmuligheder.  
De Danske Gærfabrikker er en del af Lallemand koncernen, der har hovedkontor i Montreal, Canada. 
På www.lallemand.com og www.danskgaer.dk kan du finde mere info om virksomheden og vores 
produkter. 
 

Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning med CV til jobddgf@lallemand.com 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kvalitetschef Max Hansen på 
telefon +45 21859593. Vi indkalder løbende til samtaler. 

http://www.lallemand.com/
http://www.danskgaer.dk/
mailto:jobddgf@lallemand.com

