
   

 

Bestyrelsesmedlem med agri- og/eller ingrediens indsigt til 
international forretningsudvikling. 
 
Virksomheden er en dansk fødevareproducent, som afsætter produkter bla. til Foodservice og 

industrisektoren. Afsætningen er både indenlands og på eksportmarkeder. 

Produktionen er på egne lokationer i Danmark og derudover har virksomheden også en god 

vækst på handelsvare.  

 

Bestyrelsen er professionel og er sammensat af bestyrelsesmedlemmer med 

komplementerende kompetencer.  

 

Til at styrke bestyrelsens arbejde og sammensætning fremadrettet ønskes nye kompetencer 

tilført. 

 
Kompetencer 
 

• Erfaring med agri produkter og/eller ingrediens 

• Dokumenteret succes med produktudvikling og forædling 

• Praktisk egen afsætningserfaring og med partnersamarbejder 

• Høj indsigt i eksport afsætning 

• Erfaring i at arbejde med værditilvækst i produktudvikling og på et strategisk niveau. 

 

Profil 
 

Du er der i din karriere, hvor du har tid, lyst og overskud til at anvende din viden aktivt på en 

bestyrelsespost måske sideløbende med dit job i fødevarebranchen. 

 

Bestyrelseserfaring er en fordel men ikke en forudsætning. Det er derimod en god pondus og noget 

at have det i. Du har et godt humør og lysten til at være med til at bidrage til virksomhedens fortsatte 

udvikling. Du skal have et godt købmandskab og have evnen til konstruktivt at udfordre nuværende 

forretningsgange og kunne anvise løsninger. Du har med succes initieret og implementeret produkt, 

afsætnings- og virksomhedsmæssige udviklingstiltag. Erfarings- og vidensdelingsmæssigt er du på 

et videndelingsniveau, hvor dine eksempler ikke alene tager udgangspunkt i dine tidligere funktioner, 

men der, hvor du kigger ud af forruden og anvender din viden på den specifikke opgave. 

 

Der ønskes indledt et nært og tillidsfuldt samarbejde og med et ønske om at opbygge en langvarig 

relation. Kandidater med mere en 5 poster kommer ikke i betragtning.  

 

Som person er du uformel, ikke selvhøjtidelig, resultatorienteret, har humor og besidder udover en 

god forretningsindsigt, almindelig pli og almen dannelse. 

 

Virksomheden har en mangfoldighed i ansatte og dette ønskes ligeledes for bestyrelsen, som gerne 

ser, at der også er kvindelige kandidater i kandidatfeltet til denne bestyrelsespost. 

 

Kontakt 

 
For yderligere oplysning eller afklarende spørgsmål, kontakt Christian Saabye Simonsen på mobil 

5130 6866 eller e-mail: CSS@FoodCareer.dk 

 

 

 

 


