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Middagsfrid junior menyplanerare för vikariat 

Om Om Om Om MiddagsfridMiddagsfridMiddagsfridMiddagsfrid:::: 

Vill du vara en del i att forma hur miljoner människor i världen äter? Kicki Theander, grundare av 
Middagsfrid, revolutionerade svenska matbranschen när hon 2007 introducerade konceptet hemleverans av 
färdigplanerade matkassar med recept till dörren. Med Kickis passion för riktigt bra mat, var drivkraften att 
hjälpa familjer att laga god och hälsosam mat i vardagen. Med fokus på råvaror som är färska, tillsatsfria, 
ekologiska och klimatsmarta, specialskrivs och provlagas alla recept i företagets provkök. Middagsfrid 
arbetar också med opinionsarbete för att få livsmedelsbranschen att ta fram bättre matvaror. Middagsfrid har 
verksamhet i över 70 av Sveriges kommuner samt i Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Schweiz och 
Kanada. Grundaren Kicki och Middagsfrid har bland annat blivit utnämnda till Årets Entreprenör 2009, 
nominerade som Årets E-handel 2010 och nominerade till årets Europeiska Entreprenör 2013. Middagsfrid 
rankades 2012 som ett av de tre svenska företag som påverkar världen mest, tillsammans med Spotify och 
Skype. Middagsfrids värderingar som genomsyrar verksamheten är HAV: hållbarhet, affärsmässighet och 
vetgirighet. 

Om tjänsten och Om tjänsten och Om tjänsten och Om tjänsten och personenpersonenpersonenpersonen    vi söker:vi söker:vi söker:vi söker:        

Vår ambition är att varje vecka skapa de bästa recepten, leveransen och upplevelsen för våra kunder när de 
får hem sina matkassar och lagar våra recept. Du kommer att ingå i vår produktionsgrupp som ger dig en 
intressant och snabbfotad miljö att arbeta i. Middagsfrid är ett entreprenöriellt företag där vi arbetar i team 
och hjälper varandra även med uppgifter som ligger utanför ens eget ansvarsområde. Som medlem i 
menyplaneringen varierar uppgifterna med företagets behov och du kommer bl.a. menyplanera, skriva 
recept (i inDesign), budgetberäkna menyer och göra anpassningar efter budget och provlaga recepten. Du 
kommer även att planera och genomföra dessa uppgifter inför semestrar och ledigheter. 

Avgörande Avgörande Avgörande Avgörande kunskaperkunskaperkunskaperkunskaper::::    

Du är noggrann och har förmåga hålla många bollar i luften. Du är matintresserad och gillar att arbeta med 
Middagsfrids matfilosofi. Du har mycket god datorvana och goda kunskaper inom Office-paketet (word, 
excel, outlook och powerpoint).  
    

MeriterandeMeriterandeMeriterandeMeriterande::::    

Du har erfarenhet av att arbeta i inDesign. Du har dokumenterad erfarenhet av att skriva texter eller recept 
till tryck.    

Personliga egenskaperPersonliga egenskaperPersonliga egenskaperPersonliga egenskaper    och rollenoch rollenoch rollenoch rollen::::    

Du är en ordningssam person som tar uppgifter i mål på utsatt tid. Du är noggrann, vetgirig och 
affärsmässig med en god samarbetsförmåga. Du gillar att ha veckobaserade deadlines med höga 
kvalitetskrav. Tjänsten innebär att du är involverad i många delar av företaget och du bör därför tycka om 
att ha många bollar i luften samtidigt.    

Tjänsten är ett vikariat fram till sommaren 2015 på 75 % måndag till fredag dagtid och den är tillgänglig 
per omgående. Arbetsplatsen är på Middagsfrids kontor på Södermalm i Stockholm. 

Intresserad?Intresserad?Intresserad?Intresserad? 
Om du uppfyller samtliga krav enligt ovan och är intresserad - skicka då ett CV samt ett kort brev där du 
beskriver varför just du är lämplig för tjänsten till: christoffer.thiel@middagsfrid.se senast 2014-09-05 


