
Gotlands Slagteri söker utbildnings-
ansvariga till produktionsavdelning 
KPK (Konsumentpackat kött)
Vi söker fem utbildningsansvariga till KPK linjerna: Beredning, Tråg och Skinpack, som är sugna på att utmana sig själ-
va och medarbetarna i vår växande organisation på Gotland, Österby. Du kommer vara med och förstärka vårt varu-
märke Smak av Gotland genom flexibla och effektiva förändringar. Som utbildningsansvarig kommer du vara ansvarig 
för mottagandet av vår nya produktionslinje, upplärning av nya medarbetare, planering, personalfördelning samt att 
lösa olika behov som uppkommer i det dagliga arbetet. Som utbildningsansvarig rapporterar du till produktionsledaren 
inom KPK. För att lyckas i rollen behöver du värdesätta engagemang och samarbetsförmåga. Du strävar efter en rak 
och öppen kommunikation på arbetsplatsen. Du är kreativ och initiativrik, samtidigt som du är systematisk i ditt arbete. 
Du gillar att dela med dig av dina kunskaper.

Vi förväntar oss:
• Att du alltid vill bli bättre, brinner för att vara delaktig i 
verksamhet som bygger på ständiga förbättringar.
• Att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
• Att du är duktig på att skapa goda relationer i din 
arbetsgrupp.
• Att du har ett coachande förhållningssätt.
• Att du är förändringsbenägen och nyfiken på företagets 
och personlig utveckling.  

Dina kvalifikationer:
• Du är flytande i svenska tal och skift.
• Du har god planering- och initiativförmåga.
• Du har ett genuint matintresse och engagemang.
• Du har datorvana (Officeprogrammen).
• Du är van att förmedla kunskap vidare i organisationen.

Månadslön enligt överenskommelse, Kollektivavtal finns. 
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Vi hanterar ansökningar och interjuver löpande. Skicka in 
ansökan så fort som möjligt för att har möjlighet att vara 
med i urvalsprocessen. För mer information är du välkom-
men att kontakta HR chefen Sofia Rudolph 070-181 22 50 
alt sofia.rudolph@gotlandsslagteri.se
Din ansökan med personligt brev och CV skickas till:                                                                 
Sofia Rudolph Gotlands Slagteri AB, Lundbygatan 6,
621 41 Visby. Alt sofia.rudolph@gotlandsslagteri.se 

Gotlands Slagteri AB har sedan övertagandet år 2010 ökat antalet anställda från 57 st till dagens ca 130 st. 
Svenskt Butikskött AB är moderbolaget till GSAB och totalt omsätter koncernen knappt 1 miljard kronor.
Läs mer på gotlandsslagteri.se

Skicka
in din

ansökan idag!

Vi hanterar ansökningar
och intervjuer

löpande.


