
 
 

Driftsorienteret HR Manager til virksomhed i vækst 
A/S Einar Willumsen (EW) 
 
Som følge af virksomhedens ambitiøse vækststrategi og en deraf følgende forventet vækst i medarbejderantallet samt et ønske 
om en stigende grad af professionalisering af HR-området søger EW nu en dygtig og driftsorienteret HR Manager til en 
nyoprettet stilling på hovedkontoret i Brøndby.  
 
Arbejdsområde og -opgaver 
Som HR Manager hos EW vil du få ansvaret for den daglige HR-drift og for at implementere de HR-mæssige elementer i vores 
netop vedtagne vækststrategi. Du skal være med til at sikre, at HR bidrager til virksomhedens strategi, og at der etableres HR-
processer til at understøtte ledere, medarbejdere og den fremtidige udvikling af virksomheden.  
 
Med virksomhedens tiltagende størrelse har vi et ønske om at arbejde mere professionelt med HR-området. En vigtig opgave 
bliver derfor at få formaliseret de eksisterende HR-processer og sikre den løbende gennemførelse og videre udvikling heraf. En 
af dine fornemste opgaver bliver at sikre, at HR opleves som en proaktiv, serviceorienteret, kompetent og forretningsorienteret 
sparringspartner for ledere og medarbejdere. Du bliver en nøgleperson i forhold til den fortsatte forankring af virksomhedens 
kultur og værdier i organisationen samt sikring af en høj grad af medarbejdertrivsel og –udvikling i tæt samarbejde med 
koncernledelsen. 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil ligge inden for områderne: 
 

- Implementering, udvikling og facilitering af de årlige HR-processer 
- Implementering af HR-initiativerne i virksomhedens overordnede strategi 
- Administrativ HR i form af personalejura og -politikker, personalesager, kontrakter, lokalaftaler mv. 
- Rekruttering og onboarding af nye medarbejdere 
- Sikring af virksomhedens kultur og værdier i organisationen og blandt nye medarbejdere 
- Medvirke til at sikre kontinuerlig høj medarbejdertilfredshed i organisationen 
- Planlægning af og opfølgning på kompetenceudvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere. 
- Support og sparring med vores ledere i diverse HR-relaterede spørgsmål og opgaver 
- Varetagelse af personalesager og samtaler i samarbejde med nærmeste leder 
- Løbende at opfange HR-behov i organisationens forskellige funktionsområder 
 

Faglige og personlige kvalifikationer 
Vi forestiller os, at du kommer fra en lignende størrelse virksomhed – gerne industrivirksomhed, - hvor du har løst et bredt 
spænd af opgaver inden for HR og opbygget en all-round erfaring inden for området. Det er vigtigt, at du er motiveret af selv at 
være udførende på både implementering og daglig drift af de forskellige HR-opgaver.  
 
Vi forventer, at du: 

- Har erfaring inden for både personalejura, ansættelser og HR-udvikling 
- Har erfaring fra andre operationelle HR-jobs og trives med selv at være hands-on 
- Som person er empatisk, tillidsskabende og forretningsorienteret 
- Formår at skabe opbakning/ejerskab hos såvel ledelse som kollegaer for de HR-indsatser der gennemføres. 
- Er ansvarsbevidst, grundig, udviklingsorienteret og trives med at arbejde selvstændigt 
- Er flydende i skrift og tale på dansk og engelsk.  

 
Du tilbydes 
Du tilbydes en alsidig stilling i en spændende virksomhed med en lang historie og en generelt høj anciennitet, hvor du får 
muligheden for selv at være med til at sætte dit eget præg på stillingen. Du vil indgå i et uformelt og professionelt miljø med 
gode kolleger. Du tilbydes gage efter kvalifikationer, en god pensionsordning samt sundhedsforsikring og kantineordning. 
Stillingen er en fuldtidsstilling på koncernens hovedkontor beliggende i Brøndby, hvor du vil få reference til virksomhedens 
økonomidirektør. 
 
Ansøgning 
Hvis du er interesseret i jobbet, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV samt anden relevant dokumentation via e-mail 
på job@ewflavours.com. Vi søger tiltrædelse snarest muligt og vil derfor løbende indkalde relevante kandidater til jobsamtale.  
 
A/S Einar Willumsen (EW) blev grundlagt i 1901 og er i dag en moderne leverandør af flavours og compounds til den 
skandinaviske og internationale fødevare- og drikkevareindustri. EW er førende inden for flavours i Norden. Virksomheden har 
hovedkontor i Danmark og et datterselskab i Sverige. På koncernniveau beskæftiger EW pt. ca. 80 medarbejdere 

 
 


