
Som mejerichef hos oss har du helhetsansvar för mejeridriften. Detta innebär att du är ansvarig för produktionen, 
kvaliteten samt utvecklingen. Du är också en drivande och coachande chef för dina ca 25 medarbetare. Du ingår i 
företagets lednings grupp och rapporterar direkt till VD:n och styrelsen. 

Vi erbjuder en rolig och spännande roll i ett av Ålands mest kända företag. En härlig utmaning för dig som vill utveckla 
och utvecklas i ett företag med stark framtidstro.

Låter detta intressant? Vi ser fram emot din ansökan i form av ett  
CV med personligt brev snarast, dock senast den  
31 augusti, via www.mercuriurval.se (ref-05873). 

För mer information om tjänsten se  
www.mercuriurval.se

med placering på idylliska ÅlandMejerichefÅlands Centralandelslag, ÅCA är ett av Nordens äldsta  
mejeriföretag. Företaget som är mer känt som Ålands-
mejeriet ägs av 43 mjölkproducerande gårdar. Vi 
bedriver mejeri- och bageriverksamhet på Åland med 
export verksamhet till både Sverige och via vårt  
dotterbolag till Finland. Produktionen består av ost,  
smör, flytande mjölkprodukter, glass och bageri-
produkter. Företaget med ca 60 anställda omsätter i år 
ca 19 milj € och har en mjölk invägning på ca 15 milj l/år.  
Vi har ett nära samarbete med Valio, Fazer och 
Ockelbo Ost. Se www.aca.ax

Vi jobbar kontinuerligt med att miljöanpassa vår 
verk   samhet. Idag producerar vi egen biogas, använder 
vindenergi och flisvärme samt optimerar kontinuerligt 
våra transporter och vår energianvändning. 

Ålands Centralandelslag, ÅCA är ett av Nordens 
äldsta mejeriföretag. Företaget som är mer känt 
som Ålandsmejeriet ägs av 43 mjölkproducerande 
gårdar. Vi bedriver mejeri- och bageriverksamhet 
på Åland med export verksamhet till både Sverige 
och via vårt dotterbolag till Finland. Produktionen 
består av ost, smör, flytande mjölkprodukter, 
glass och bageriprodukter. Företaget med ca 60 
anställda omsätter i årca 20 milj och har en mjölk- 
invägning på ca 15 milj l/år.
Vi har ett nära samarbete med Valio, Fazer och 
Ockelbo Ost. Se www.aca.ax Vi jobbar kontinu-
erligt med att miljöanpassa vår verksamhet. Idag 
producerar vi egen biogas, använder vindenergi 
och flisvärme samt optimerar kontinuerligt våra 
transporter och vår energianvändning.

Vår verksamhet växer. Därför söker vi en 

Mejerist/mejeritekniker
eller person med annan lämplig livsmedelsteknisk bakgrund.
Ett unikt tillfälle för dig som vill utveckla och utvecklas i ett företag med stark framtidstro.

Tjänsten är ett ordinarie heltidsarbete och placeringsorten är Åland. Tillträde omgående eller en-
ligt överenskommelse. För närmare information om Åland se http://www.visitaland.com/se och 
http://www.komhem.nu/ Ställ Dina frågor kring tjänsten till mejerichef Hans Wickström,
tel. +358 18 32 800, måndag-fredag före kl. 16.00.
Skicka Din personligt formulerade ansökan med CV
och löneanspråk märkt ”Mejerist”,senast fredag
19 april till rekrytering@aca.ax eller per
post till Ålands Centralandelslag, ÅCA,
Drittelmattesgränd 7, AX 22150 Jomala,
Åland Finland


