Erfaren projektleder/Supply Chain Specialist
Er du klar til næste skridt i din udvikling og karriere, er her måske muligheden for dig.
Daloon A/S søger en erfaren projektleder/Supply Chain Specialist, der arbejder analytisk og selvstændigt.

Virksomheden
Daloon er en del af den hollandske koncern GoodLife Foods, og har 60 års erfaring inden for produktion og
salg af forårsruller og snackprodukter i Europa. Virksomheden beskæftiger 120 medarbejdere og producerer
årligt omkring 10.000 tons. Der produceres i 3 skift mandag-fredag.
Fabrikken i Nyborg er en del af i alt 8 fabrikker fordelt i UK, Holland, Belgien og Danmark.

Stillingen
Med reference til virksomhedens Plant Manager får du en helt central rolle i den fortsatte udvikling af Daloon
A/S med fokus på Supply Chain-udvikling af det generelle flow i og omkring fabrikken.

Central position i en virksomhed i positiv udvikling
Du bliver involveret bredt i en travl virksomhed, hvor dagene aldrig er ens. Du har ambitioner om at udvikle,
forbedre og stabilisere processer og flows. Du kommer til at arbejde i en virksomhed, hvor kulturen er præget
af nærvær og omtanke for ens kolleger.
Dine primære opgaver vil være:
•
•
•
•

Projektledelse med løbende afrapportering til Plant Manageren
Analysere vareflow og igangsætte initiativer, der sikrer en effektiv produktionsproces
Opbygning og afrapportering af nøgletal
Samarbejde på tværs indenfor GL Foods koncernen, hvor kommunikationen foregår på engelsk.

Kandidaten
Du har en uddannelse som eksempelvis produktionsingeniør, cand.merc.scm eller inden for logistik. Du har
minimum nogle års erfaring fra en produktionsenhed, hvor du har arbejdet med projektledelse på tværs af
supply chain, nøgletal og afrapportering.

Du har gode analytiske evner og forstår processen fra vareindkøb til færdigvarer, og du er derfor i stand til at
identificere, igangsætte og implementere optimeringstiltag, så produktionen gennemføres effektivt. Det
forventes af dig, at du kan flytte Daloon A/S fremad, og bidrage til virksomhedens fortsatte udvikling. Dette
kræver struktureret selvledelse og analytiske egenskaber.
Vi forventer, at du som person er synlig, vedholdende, og du baserer dine beslutninger på fakta, analyse og
sund forretningssans.

Benefits
Der tilbydes en gagepakke der modsvarer kravene til stillingen, pensionsordning og sundhedsforsikring. Der
tilbydes desuden fleksible arbejdstider og kantineordning.

Interesseret?
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte
rekrutteringskonsulent hos Jobindex Jeppe Secher på tlf 7245 9106 eller på jse@jobindex.dk.
Vi afholder løbende samtaler og forbeholder os retten til at afslutte processen før tid, så send din ansøgning
og dit CV allerede i dag og senest den 21. december 2020 via nedenstående link. Tiltrædelse er snarest
muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat.
Vi glæder os til at høre fra dig.

