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Søk på stillingen

Vil du være med å skape de mest forbrukerorienterte og bærekraftige emballasjeløsningene i Norge? TINE
søker etter en emballasjeutvikler til vårt kompetente emballasjeutviklingsmiljø. Du vil inngå i et team som
ønsker å være i front på søke etter de nyeste emballasjetrendene med særlig fokus på bærekraft,
teknologi og forbrukerinnsikt. Mye av arbeidet skjer i prosjekter hvor man jobber tett sammen med ulike
deler av Tines verdikjede og eksterne aktører. 
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Arbeidsoppgaver

 Emballasjeutvikling med fokus på innovasjon, bærekraft og forbrukerinnsikt  
 Et særskilt ansvar for å følge med på utviklingen av nye bærekraftige løsninger innen teknologi og

materialer   
 Rapportering av emballasjeforbruk til Grønt Punkt  
 Tilpasning og forbedring av eksisterende emballasje og synliggjøre muligheter i eksisterende

maskinpark  
 Leverandørsamarbeid, research og idéutveksling internt og eksternt  
 Deltakelse i prosjektgrupper, produktutviklings- og konseptutviklings-prosjekter  
 Oppfølging av emballasjespesifikasjoner og grunndatasystemer  
 Bygge nettverk innen fagmiljøer for miljø og bærekraft 

Kvalifikasjoner

Du har høyere utdannelse innen miljøvitenskap, næringsmiddelfag eller teknologi/produktutvikling 
Du har god kjennskap til ulike emballasjematerialer og pakke-/fylleutstyr  
Du har god forretningsforståelse for miljøpåvirkning og sirkulær økonomi 
Du har forståelse for gjeldende miljølovgivning, sertifiseringsstandarder og avfallshåndtering  
Du har gjerne erfaring fra produktutvikling og innovasjonsprosesser i FMGC-selskap  

Personlige egenskaper

Du har evne til å se helheten i emballeringskjeden; produksjon, marked, butikk, logistikk, miljø  
Du er selvstendig, fleksibel, positiv, sulten og nysgjerrig på nye oppgaver  
Du brenner for å påvirke og inspirere omgivelsene  



 

 

Du har gode språkkunnskaper (engelsk, og gjerne et 3. språk)  
Du er strukturert, nøyaktig, løsningsorientert og leverer i henhold til tidsfrister  
Du er entusiastisk til både rutineoppgaver og mer kreative utfordringer  
Du er utadvendt, positiv og trives med å jobbe både selvstendig og i team  
Du er en relasjonsbygger som liker å samarbeide med mange ulike typer mennesker i alle deler av
organisasjonen  

Vi tilbyr

I TINE vil vi at våre ansatte skal utvikles og skape noe større enn seg selv - gjennom å bli tatt vare på og å
få muligheter. Derfor er arbeidsdagen i et av landets største industri-, og innovasjonsmiljø preget av
mening, mestring, spennende utfordringer, samarbeid, raushet, gjensidig tillit og kompetanseutvikling. 
Vi tilbyr: 

 Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 Utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt og erfarent fagmiljø med fokus på kompetanseutvikling og

erfaringsutveksling
 Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som brenner for sitt fag

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med Morten Aas leder emballasje og design, tlf.nr
90163407 for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å sende søknad og CV via vårt
elektroniske rekrutteringssystem. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi foretar
bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon.
Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere
informasjon om dette.

TINE har besluttet å samlokalisere hovedkontoret med TINE Meieriet på Kalbakken i Oslo. Flytting er
planlagt i løpet av 2020.

Noe reisevirksomhet må påregnes 

 

 Arbeidssted

Bedriftsveien 7, 0950 Oslo
Norge

 
 Kontaktinformasjon

Morten Aas
Leder Emballasje og Design

 90163407
 morten.aas@tine.no

 
 
TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av

kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies

av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og

naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom

natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg

til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is,

Wernersson Ost i Sverige og Norseland Inc. i USA. TINE Gruppa har ca. 5500

ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.

 

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=59.943859500000%2010.865365300000

