https://foodcareer.dk/?post_type=jobs&p=2219

Distribution Manager – der kan optimere hele
forsyningskæden

Arbejdsgiver

Vil du hjælpe med at indfri de ambitiøse mål for Logistik afdelingen der skal
understøtte strategien for det nye Premier Is, som bla. rummer ambitiøse
mål for miljø samt optimering af hele forsyningskæden?

Kokholm
Danmark

Du kommer på hold med topprofessionelle kollegaer, der dagligt inspirerer, udvikler
og leverer dansk is via salgsvogne, web, detail, horeca og til events. Premier Is –
Hjem Is er en dynamisk virksomhed med glade kollegaer og fokus på sund
forretning, en god medarbejdertrivsel og udvikling. Se mere på Premier-is.dk og
Hjem-is.dk

Premier Is
3b,

6000,

Kolding,

Indrykket
december 9, 2021

Søg jobbet
Søg jobbet

I denne nyoprettede funktion får du ansvaret for Logistik afdelingen med ledelse af
Logistics Planner og Senior Forecaster. Du får opgaven at projektlede optimering af
flow i hele værdikæden vha. LEAN og i samarbejde med ledergruppen for Salgs- &
Depotbestyrer, at optimere lagrene for de 9 Hjem Is depoter. Der er til depoterne
knyttet ca. 150 egne salgs- og distributionsvogne. Logistikafdelingen har dygtige
kollegaer og er kendetegnet ved en dynamisk løsningsorienteret kultur. Du kommer
til at samarbejde på tværs af organisationen med ansvar for hele Supply Chain. Du
får mulighed at anvende alle dine gode analyse og implementerings værktøjer til
kontinuerlig optimering af alle processer.
Stillingen refererer til den Kommercielle Direktør.
Ansvarsområder og arbejdsopgaver:
Ansvar for og ledelse af Logistik afdelingen.
Optimering af cost to serve per salgskanal inkl. effektiv ruteplanlægning
Optimering af de totale distributionsomkostninger inkl. de interne mellem
produktion, hovedlager og Depoter
Forecasting for at optimerer supply og lageromkostningerne
Sikring af de definerede standarder for depotdrift gennemføres og
overholdes
Lager optimering
Projektledelse med LEAN implementering
Compliance med sikring af myndighedskrav og legalitet med transport af
fødevare
Kontinuerlig forbedring af alle processer i hele forsyningskæden
Resultatkrav
Sikre bedste miljømæssige dispositioner i alle aspekter af forsyningskæden
Reducere kapitalbinding og logistik omkostning per omsætningskrone
Øge lager omsætningshastighed
Forbedre flow igennem hele forsyningskæden
Effektiv ruteplanlægning
Sikre fortsat kompetenceudvikling og trivsel af afdelingens glade
medarbejder
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Lokation og rejsedage
Fleksibel bopæl dog max. 75 km fra Kolding kontor.
Hjemarbejde er undtagelsesvis. Fleksible mødetider
Baggrund
Relevant Logistik-uddannelse eks. Logistikøkonom, HD Supply Chain el.
tilsvarende
Indgående kendskab forecasting
Gerne kendskab til lagerstyring
Din professionelle indsigt dækker logistik forståelse for hele værdikæden fra
indkøb til leverance
Har du interesse for udnyttelse af software programmer til kontinuerlig
optimering, er det en fordel
Gode færdigheder i Dansk og Engelsk.
Personlige egenskaber
Vi vil gerne i dialog med dig som har en god leder profil med stærke kompetencer
indenfor optimering og effektivisering med forståelse for de kommercielle prioriteter
samt kundeservice. En god gennemslagskraft internt og eksternt samt gode
samarbejdsevner på tværs af funktioner og niveauer.
Du er serviceminded og har en moden adfærd med en kommunikation som alle i
organisationen forstår. Du ser motiveres af muligheden for at forbedre processerne
i hele værdikæden. Du har et godt humør og er en vellidt person med et positivt
vindende væsen.

Stillingen besættes hurtigst muligt, så kontakt os allerede i dag. Christian Saabye
Simonsen svarer gerne på afklarende spørgsmål på mobil 51306866. Din
motiverede ansøgning og CV sendes via linket vedlagt denne annonce.

Om Premier Is – MejerigaardenPremier Is i Thisted er det største danske ismejeri og har den ledende
position som producent af højkvalitets isprodukter i Danmark.
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids
Sørensen, der var blandt de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.Premier Is har siden 2015 været
del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproduc ent i
Baltikum.Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 85 år leveret dansk
produceret is af høj kvalitet baseret på stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer.
Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som bl.a. ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags
Flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.
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