
Jobprofil 
 

Virksomhed: Fødevarestyrelsen FødevareNordØst 
Adresse:  
Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV (enhedskontor) 
Oluf Palmes Allé 18 G, 8200 Aarhus N (arbejdssted) 

 

Kontaktperson: Susanne Frandsen 
Mail: SUFR@fvst.dk 
Website: fvst.dk 
Telefon: 72275233 

CVR/P nr.: 
Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31, 2600 Glostrup 
(administration) 

CVR: 62534516 P. nr. 1003406185 

Dato: 
21-09-2020 

Arbejdssted beskrives, hvis det er forskelligt fra 
virksomhedens adresse: 
Oluf Palmes Allé 18 G, 8200 Aarhus N 

Kontaktform ved ansøgning: 
E-mail 
Adresse/nummer:  
SUFR@fvst.dk  eller 7227 5233 

 

Ansøgningsfrist: 
Klik her for at angive en dato. eller                                   

☒ Hurtigst muligt 

Tiltrædelse: 
Klik her for at angive en dato. eller  

☒ Hurtigst muligt 

Stillingsbetegnelse: 
Tilsynsførende 

Antal stillinger: 
2 
Ønsket antal kandidater: 
2 

Skal kandidaten være uddannet: 
Ja 
Hvis ja, hvilken uddannelse: 
Faglig uddannelse inden for 
fødevareerhverv kombineret 
med en procesteknolog 
uddannelse, bachelor i ernæring, 
tilsynstekniker eller lignende. 

Ansættelsesform: 
Tidsbegrænset stilling 
Varighed ved tidsbegrænset stilling: 

Til 31. 12. 2020 

Krav om fremvisning af straffeattest: 
Ja 
 

Ugentlig arbejdstid: 
37 timer 

Beskriv arbejdstid: 
Flex tid med egen tilrettelæggelse 
Normalt 8.00 til 15.30 men nogle dage 11 til 19 
Arbejde i weekenden kan forekomme, men kun 
efter aftale 1-3 gange om året. 
 

Stillingsbeskrivelse: 
Tilsyn med detailhandel og mindre fødevarevirksomheder, som butikker, kantiner, restauranter. 
Skrivning af kontrolrapporter. Alt efter kompetencer evt. sagsbehandling af klager og bøder. 
Efter oplæring er arbejdet meget selvstændigt med kørsel rundt til virksomheder, hvor man selv 
planlægger sin dag, men man er også del af et team, der sammen planlægger for et større område og 
hjælper hinanden. 
Arbejdsområdet er hele FødevareNordØst svarende til halvdelen af Jylland, men fortrinsvis Østjylland. 
 
 

Om virksomheden: 
Fødevare Nordøst er en enhed af Fødevarestyrelsen med hovedkontor i Aalborg og kontor i Aarhus. 
Beskæftiger 100 personer heraf 65 tilsynsførende 
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Kandidatens faglige kompetencer: 
Faglig uddannelse inden for fødevareerhverv kombineret med overbygning f.eks. procesteknolog 
uddannelse, bachelor i ernæring, tilsynstekniker eller lignende uddannelse. 
Flydende dansk i tale og skrift. 
Kørekort. 
Almindeligt kendskab til PC og mobil 

Kandidatens personlige kompetencer: 
God til at tale med forskellige folk. Evne til at præsentere virksomheden (og ikke sig selv). 
God til at planlægge og lægge planerne om hurtigt, hvis der sker noget uventet.  
 

Sprog: 
1: Dansk niveau: Rutineret 
2: Vælg et element. niveau: Vælg et element. 
3: Vælg et element. niveau: Vælg et element. 
4: Vælg et element. niveau: Vælg et element. 

Kørekort: 
1: B - Almindelig Bil  2: Vælg et element.  
3: Vælg et element.  4: Vælg et element. 

☐ Ansøgeren skal have bil til rådighed 

☐ Taxikørekort   ☐ Traktorkørekort   ☐ 
Truckcertifikat 

Øvrige informationer: 
Skal kunne løfte tilsynstaske med PC og bærbar printer. Man står og går en del. Kørestole kan ikke 
komme ind i alle fødevarevirksomheder. 
 
 

 

 

 

 


