
Arbeidsoppgaver KSL-revisor
• Planlegge revisjoner på grunnlag av tildelte oppdrag og  

revisjonsgrunnlag. 
• Gjennomføre kvalitetsrevisjoner i henhold til KSL-standarden. 
• Skrive rapport etter gjennomført revisjon til nytte for bonde  

og varemottaker. 

Hvem er du? 
• Holder deg oppdatert innenfor praktisk landbruk og bondens hverdag. 
• Jobber selvstendig og strukturert.  
• Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne. 
• Har diplomatiske og relasjonsbyggende egenskaper, men også  

evnen til å sette ned foten om nødvendig. 
• Har relevant utdannelse og/eller yrkeserfaring innen landbruk. 
• Har erfaring i bruk av data som verktøy i arbeidshverdagen. 

Arbeidsoppgaver Næringsmiddelrevisor 
• Planlegge revisjoner på grunnlag av tildelte oppdrag og  

revisjonsgrunnlag. 
• Gjennomføre kvalitetsrevisjoner i henhold til standarder for 
• Nyt Norge- og Spesialietmerkebrukere, lokalmatbedrifter og  

frukt- og grøntpakkerier. 
• Skrive rapport etter gjennomført revisjon  

Hvem er du? 
• Har minimum treårig høyere utdannelse innen næringsmiddelfag,  

eller annen relevant utdannelse/yrkeserfaring. 
• Har kompetanse på næringsmiddelregelverk, herunder HACCP.  
• Jobber selvstendig og strukturert.  
• Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne. 

Stiftelsen Matmerk skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Hovedformålet er 
å styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Norsk landbruk har et sterkt konkurransefortrinn gjennom felles kvalitetssystem for landbruket - KSL.  
Standarden gjør det enkelt å dokumentere at matproduksjonen er i tråd med lover og regler, verdikjedens krav 
og forbrukers forventning til norsk mat. KSL ivaretar god internkontroll og gir grunnlag til forbedringer på den 
enkelte gård. KSL er en forutsetning for Nyt Norge-garantien. 

Nå trenger vi flere med på laget og søker etter:  

KSL-revisorer og næringsmiddelrevisorer

Vi tilbyr: 
• Introduksjonskurs i Matmerks  

revisjonsordninger. 
• Godtgjørelse i henhold til avtale. 
• Faglig oppdatering. 
• Fagsystem for å kunne gjennomføre  

oppgaven. 
• Tilpasset oppdragsmengde.  

Som revisor arbeider du som selvstendig  
næringsdrivende på oppdrag fra Matmerk.  
Revisjoner tildeles etter avtale og du legger  
selv opp plan for gjennomføring. For begge  
revisjonsoppgavene må en påregne noen 
reisedøgn i løpet av året.  

Spørsmål kan rettes til Tom Roterud på  
telefon 995 01 505.

Søknad sendes elektronisk til ksl@matmerk.no 
innen 20. september 2018 og angi om du søker 
KSL-revisor, næringsmiddelrevisor eller begge.


