
 

Kerry Ingredients Danske fabrik ligger i Glamsbjerg på Fyn, se mere på www.kerrygroup.com.  Virksomheden er en af 

industriens førende leverandører af teknologibaserede ingrediens løsninger til føde- & drikkevarer sektoren og det 

pharmaceutiske marked. Kerry Ingredients har 25.000 ansatte, 15.000 produkter som fremstilles på 147 fabrikker. 

Der er mere end 900 videnskabsfolk ansat og produkterne afsættes i mere end 140 lande. 

 

                               Maintenance Coordinator 

Kan du holde styr på reservedelslageret og forestå registrering af tid og service på 

produktionsmaskiner?  Her er jobbet med fleksibel mødetid så det passer dig, gode 

karrieremuligheder i en hverdag med humor og glade kollegaer 

Teknisk afdeling har ansvar for vedligehold og servicering af produktionsmaskiner. Kerry 

producerer 24/7 og derfor er stillingen særdeles vigtig for at sikre 100% oppetid i 

produktionen. Du sikrer at reservedele altid er på lager og at dygtige håndværkere kan 

tilkaldes. Udgifter til de enkelte maskiner registreres i SAP, så der dannes et fakta grundlag. 

Ansvarsområder og opgaver 

• Purchase order alignment, Po. 

• Reservedelslager  

• Lager og varemodtagelse 

• Faktura versus indkøbsordre registrering med databearbejdning i SAP  

• Etablere produktionsmaskine struktur i SAP PM 

• Oprette indkøbsordre i SAP både indkøb service og af produkter 

• Analysere og bidrage til løbende forbedringer 

• Stand in for teknisk chef i ferieperioder 

• Rapportering       

      

Resultatkrav  

• Reservedelslager til produktions maskiner der understøtter 100% oppetid 

• Optimering af indkøb til vedligehold og teknisk afd. 

• Etablering af produktions maskine struktur i SAP 

• Optimere balancen mellem service og omkostninger 
 

Kulturen 
Stillingen refererer til chefen for Teknik & Vedl. Afdelingen er kendetegnet ved en moderne og 

direkte ledelsesstil, hvor forbedringer findes i dialog. Her taler man med kollegaen i en 

uformel, ordentlig og typisk humoristisk tone. Samarbejdet er baseret på åbenhed og tillid 

uden at pakke noget ind. Hudløs ærlighed om status på opgaver er en nødvendighed.  
 

Der er mange veje ind til jobbet – måske har du børn og tiltrækkes af familievenlige 

arbejdstider? Måske er du moden? tidl. håndværker? Måske er du ung og tiltrækkes 

af karrieremuligheder over hele verden? Mulighederne er mange, men fælles er at: 

 

Du har teknisk forståelse og interesse. Gerne indkøbserfaring og kendskab til lagerstyring. Din 

arbejdsstil er struktureret med et godt blik for detaljen og du får afsluttet opgaverne. Du er 

vant til brug af ERP-system, gerne SAP, alternativt lærer du hurtigt. Du taler og skriver Dansk 

og kan tale, læse og forstå Engelsk, som er koncernsproget.  

Som person er du robust og trives med uformel kommunikation, du er ærlig og løsnings-

orienteret. Det skal være sjovt at gå på arbejde, så du har humor, er forandringsparat og 

vedholdende. Du er rationel, moden i din adfærd og har hands-on. 

Kontakt gerne FoodCareer Direktør Christian Saabye Simonsen mobil 5130 6866 for afklarende 

spørgsmål eller send din ansøgning til CSS@FoodCareer.dk. Alle ansøgere behandles med 

diskretion. Der indkaldes til samtaler løbende for ansættelse hurtigst muligt 
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