
                                                                                                      

 

 

Plant Controller 

Motiveres du af at anvende økonomistyring som ledelsesværktøj og være del af en 

dynamisk ledergruppe, hvor du bliver hørt? Så kom med på rejsen i en international 

virksomhed med succes. Her får du stor frihed til at planlægge din hverdag med work 

life balance og fleksibel mødetid, så det passer dig. 

Hos Kerry bliver du en nøglespiller der får til opgave at gøre økonomistyring nærværende og 

anvendeligt for dine kollegaer i hele organisationen og som support til Plant Manager. Kerry 

har en værdibaseret lederstil og som rollemodel er du anerkendende og målorienteret. 

Stillingen refererer til Plant Manager Rene Christensen. 

Ansvarsområder og opgaver 

• Produkt og proces costing 
• Tilsikre at udgifter faktuelt er indeholdt i diverse rapporteringer 
• KPI-opfølgning på ugeplan med korrigerende handling på optimeringsmuligheder 
• Identificere afvigelser  
• Lagerværdi inkl. kurans og afskrivninger 
• Kapital kontrol og evaluere forslag, monitorere udgifter inkl. indtjeningsopt. 
• Økonomiske besparelser via omk. reduktioner, hjælpe indkøb og vurdere kontrakter med 

eksterne leverandører. 
• Key owner på SAP-master data på produktniveau 
• Rapportering 

       

     
Resultatkrav  

• I samarbejde med Plant Manager og ledergruppen at sikre tæt opfølgning på 
fabriksomkostninger og identificere økonomiske drivere. 

• Økonomiske analyser hvor omkostninger konstant udfordres. 
• Valide rapporteringer  
• Capex plan (Capital Expenditure Planning)     

      

Lokation og rejsedage 

• Fleksibel bopæl dog max. 75 km fra Glamsbjerg kontor 
• Fleksible mødetider. 
• Der forventes ingen/meget begrænset rejseaktivitet. 

 
Kulturen 
Økonomi 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  
 
Din baggrund: 
Der er flere veje ind til jobbet – måske har du børn og tiltrækkes af familievenlige 

arbejdstider? Måske er du moden?  eller ung og tiltrækkes af karrieremuligheder over hele 
verden? Mulighederne er mange, men fælles er at: 
 
Du har erfaring med controlling og økonomistyring og har analytiske kompetencer samt 

interesse. 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, skrive og forstå Engelsk, som er koncernsproget.  

Som person er du positiv 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 og faktabaseret i din adfærd med hands-on. 

Kontakt gerne FoodCareer.dk Christian Saabye Simonsen mobil 5130 6866 for afklarende 

spørgsmål og send din motiverede ansøgning via nedenstående link. Alle ansøgere behandles 

med absolut diskretion. Der indkaldes til samtaler løbende for ansættelse hurtigst muligt 

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. 

 

http://www.kerrygroup.com/

