
Er du vores nye kreative udvikler? Få en spændende og alsidig stilling 

som produktudvikler i fødevareindustrien  
Carl J. Nielsen A/S, Randers 

Har du lyst til en afvekslende hverdag med en tværfaglig kontaktflade? 

Carl J. Nielsen A/S er en familieejet virksomhed, og vores ekspertise er at udvikle smag til 

fødevareindustrien. Vi står overfor at udvide vores produktudviklingsafdeling, og vi søger derfor en 

produktudvikler til at udvide vores team. 

Du skal udvikle inspirerende og velsmagende produkter til vores kunder 

Som produktudvikler hos CJN får du ansvaret for at udvikle inspirerende og velsmagende produkter 

til vores B2B-kunder i fødevareindustrien i både Danmark og Europa. Som produktudvikler er du 

garant for slutproduktets gode smag, og du vil møde mange spændende typer opgaver.  

Du bliver en del af et team, og I vil have et tæt samarbejde i hverdagen. Du vil referere til CJNs 

kvalitetschef, og du vil ligeledes arbejde tæt sammen med både kvalitets- og salgsafdelingen. Du 

kommer altså til at arbejde med en bred vifte af opgaver sammen med dine kollegaer i afdelingen 

men også på tværs af virksomheden. 

Dine arbejdsopgaver: 

• Planlægge nye produkters udviklingsproces i et tæt samarbejde med virksomhedens 

salgsafdeling 

• Deltage i såvel interne som eksterne innovationsmøder og produktudviklingsworkshops 

• Udvikle nye produktidéer og koncepter baseret på markedsindsigt, kundekrav og CJNs strategi  

• Udarbejde håndprøver og gennemføre testproduktion, råvaretest og sensoriske test 

• Indgå i projektsamarbejder med produktudviklere hos vores kunder 

• Deltage i kundemøder og på messer 

Vi søger dig med en fødevarefaglig baggrund og erfaring med produktudvikling fra 

fødevareindustrien 

Hos Carl J. Nielsen A/S bliver du en del af en arbejdsplads med en uformel og afslappet omgangsform 

med plads til humor. Vi er en mellemstor virksomhed, og vi kender derfor hinanden godt på tværs af 

afdelinger.  

Det er ligeledes vigtigt for os, at gæster og kunder i huset føler sig godt taget imod. Det betyder, at 

du skal have lyst til at tale og samarbejde med kunder (og kolleger) på en ordentlig, tillidsfuld og 

konstruktiv måde, og du har lysten til at indgå i gode, professionelle relationer. 

Derudover har vi følgende ønsker til ansøgere:  



• Vi forventer, at du har en fødevarefaglig baggrund som kok eller lign., ideelt suppleret med 

en uddannelse indenfor fødevareteknologi 

• Du har erfaring med produktudvikling fra en fødevarevirksomhed, og du har et godt kendskab 

til fødevaresikkerhed og –lovgivning 

• Du har stor interesse i trends og tendenser på fødevareområdet, ligesom du er nysgerrig på 

vores kunders behov, vores produkter og processer 

• Du er serviceminded og har forståelse for, at samarbejde er en vigtig del for succes i jobbet 

• Du arbejder struktureret, sætter en ære i at overholde dine deadlines og så har du gode 

sprogkundskaber på både dansk og engelsk i skrift og tale  

• Har et indgående kendskab til IT 

Interesseret?  

Send dit CV og en kort motiveret ansøgning til ansogning@cj-nielsen.dk. Har du spørgsmål til 

stillingen eller ønsker du yderligere informationer om Carl J. Nielsen A/S, er du altid velkommen til at 

kontakte kvalitetschef Hanne Andersen på telefon: +45 8712 3061.  

Vi afholder samtaler løbende og lukker for ansøgningen, når den rette kandidat er fundet. Ansættelse 

1. september 2021 eller efter aftale. 

Der er tale om en 37 timers stilling. Løn aftales efter kvalifikationer. 


