Dansk- & svensktalende Produktionsleder til levnedsmiddelvirksomhed i Malmø
AB Einar Willumsen (EW)
AB Einar Willumsen er med sine ca. 20 ansatte i Sverige leverandør af smagsstoffer til levnedsmiddelindustrien. Virksomheden
er datterselskab til A/S Einar Willumsen i Danmark. Koncernen er velkonsolideret, velindtjenende og har en ambitiøs
vækststrategi.
AB Einar Willumsen søger en engageret og passioneret teamleder med stor interesse for produktion og ledelse. Du bliver en vigtig
del af vores Supply Chain Group, som dækker hele værdikæden fra indkøb af råvarer til levering af kundeordrer, hvor alle arbejder
for 100% kundetilfredshed.
Arbejdsområde og -opgaver
Med reference til koncernens Supply Chain Director vil dine primære opgaver være effektiv produktions- og
bemandingsplanlægning, drift af produktionen, sikring af kvalitetsstandarder og 100% leveringssikkerhed. De gode resultater sker
via struktur, overblik og synlig ledelse med fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. Målet er ”excellent” service på alle
niveauer. Opgaverne er mangeartede, og tempoet er til tider højt.
Dine primære ansvarsområder vil være:
-

Ansvar for driftsbudget og resultatopfølgning for produktionen
Ansvar for den daglige drift hvad angår råvarer, maskiner og personale
Personaleansvar for 7+ produktionsmedarbejdere, der er et mix af faglærte og ufaglærte
Sikring af den nødvendige kapacitet og kompetencer til den vækst virksomheden oplever
Sikre at produktionen til enhver tid overholder gældende miljø- og sikkerhedsregler i forhold til håndtering af
brandfarlige produkter (ATEX)
Ansvarlig for produktiviteten samt at effektivisere, optimere og videreudvikle afdelingen

Faglige og personlige kvalifikationer
Du har intellektet og hjertet på rette sted. Du er en synlig, nærværende og lyttende leder med respekt for den enkelte
medarbejder. Du er ambitiøs og det gode eksempel, der skaber arbejdsglæde og høj trivsel uden at gå på kompromis med
kvaliteten. Derfor tilstræber du ledelse med andre frem for af andre, og du kender dine egne såvel som medarbejdernes styrker
og svagheder. Du forstår til fulde, hvad det indebærer at lede medarbejdere i en produktion, og du evner at skabe sammenhæng
mellem administrative systemer og en praktisk hverdag.
En fødevarerelevant uddannelse vil absolut være en fordel og gerne med produktionsteknisk viden inden for
fødevarer/fødevarekemi. Du bør have praktisk erfaring inden for produktion af ingredienser til fødevarer, og som minimum inden
for levnedsmiddelindustrien. Kendskab til processer som homogenisering og pasteurisering vil være en fordel.
Desuden er du fortrolig med kvalitetssikringssystemer, hvor kvalitet, sporbarhed og fødevaresikkerhed er en forankret del af
hverdagen. Virksomheden er BRC certificeret, og HACCP, GMP og ATEX er begreber du tidligere har arbejdet med.
Det er en nødvendighed at du er fortrolig med ERP-systemer og meget gerne Navision. Du forstår, at output er afhængig af input,
og at datadisciplin, standarder og struktur derfor er en forudsætning for et funktionelt og effektivt system.
Vi forventer, at du:
Har et højt energiniveau og trives med mange forskellige opgaver samtidigt
Er målrettet, resultatorienteret og god til at overholde deadlines
Er struktureret i din tilgang til arbejdet og forstår at systematisere
Er analytisk og kan gennemskue komplekse problemstillinger
Trives med selvstændighed, er kvalitetsbevidst og har sans for detaljen
Du tilbydes
Du tilbydes en alsidig stilling i en spændende virksomhed med en lang historie og gode velordnede forhold. Du vil indgå i et
uformelt og professionelt miljø med engagerede og dedikerede kolleger, der går meget op i deres arbejde. Der hersker en fri
omgangstone med højt til loftet og frihed under ansvar. Du tilbydes løn efter kvalifikationer, sundhedsordning samt god
madordning. Stillingen er en fuldtidsstilling.
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.
Yderligere information omkring stillingen kan opnås ved at sende e-mail direkte til Supply Chain Director Anita Gammelmark på
aga@ewflavours.com.

