
                                                                 

 

 

Fabrikschef – moderne leder med et internationalt udsyn 

 
Motiveres du af at lede gennem ledere og har du formatet til at navigere i en 

international koncern og sikre ejerskab i processerne?  Er din ledelsesstil Skandinavisk 
forstår du at omsætte koncern beslutninger og værdier konstruktivt i mindset hos dine 

ledere og medarbejdere på tværs af organisationen? Så vil jeg gerne i dialog!  Der 

venter dig en dynamisk ledergruppe, med en highperformance kultur i en 
velindtjenende virksomhed som har kunder over hele verden blandt verdens førende 

fødevarer virksomheder.  
 
 
Ansvarsområder og opgaver 

 
• Omsætte den strategiske koncern plan til en konkret handlingsplan for fabrikken. 
• Drøfter, motiverer og diskuterer implementering og opfølgning med din ledergruppe. 
• Support og rådgivning på tværs af alle hovedfunktioner som inkluderer totale 

økonomiske ansvar med årsregnskab.  
• Sikrer at legalitet overholdes såvel national lovgivning som kundespecifikke krav.    
• Løbende optimering og udvikling af processer. 
• Sikrer fuld transparens i rapportering via en målbar KPI-struktur 
• Samarbejder med udenlandske kollegaer indenfor samme forretningsenhed.  
• Repræsentere og promovere virksomheden hos myndigheder og i lokalsamfund. 
• Deltage i arrangementer og programmer hos moderselskabet. 

       
   

Resultatkrav 
  

• Sikre at produktion sker med rette fokus på sikkerhed og kvalitet. 
• Realisere aftalte produktionsmængder i korrekt kvalitet til aftalt tid og i henhold til 

budgetterede omkostninger. 
• Udvikle og uddanne medarbejderstaben på tværs af organisationen.  
• Implementere HR politikker.    

      
Lokation og rejsedage 
 

• Virksomheden er beliggende centralt i Danmark i køre afstand af Trekantsområdet. 
• Der forventes rejseaktivitet i begrænset omfang. 

 
 
Din baggrund: 
 

• Din uddannelses baggrund kan være, f.eks. som Ingeniør gerne suppleret med en 
kommerciel eller ledelsesuddannelse  

• Du opnået dybdegående indsigt i fødevarer produktion. 
• Flere års erfaring med ovenstående opgaver og praktisk erfaring med at løse de 

udfordringer der opstår, når man leverer fødevarer globalt. 
• Du har ledelseserfaring og er vellidt. 
• Dine stakeholder kompetencer er veludviklede og optimalt har du erfaring med at indgå 

i en større virksomhed eller koncern. 
• Flair for IT, og hjemmevant i Office-pakken og du er vant til brug af ERP-system, gerne 

SAP, alternativt lærer du hurtigt.  
• Du taler og skriver Dansk og Engelsk, som er koncernsproget.  

 



                                                                 

 

 

 
 
Honorering:  

 
Du tilbydes en attraktiv markedssvarende gage pakke 
 
 
Kontakt gerne Christian Saabye Simonsen på mobil 5130 6866 for afklarende spørgsmål og 
send dit CV via nedenstående link. Alle ansøgere behandles med absolut diskretion. Der 
indkaldes til samtaler løbende for ansættelse hurtigst muligt 
 
 


