PAKKERILEDER
MED STÆRKE LEANKOMPETENCER

Scandic Food A/S er
Skandinaviens største
producent af marmelade og
frugtgrød og markedsfører
under varemærkerne
Skælskør Frugtplantage
og Svansø på det danske
marked. Sortimentet omfatter
også honning, juice, dressing,
saucer, specialiteter, survarer
og vegetabilsk fløde.
Produkterne eksporteres til
mere end 75 lande fordelt på
6 kontinenter. Produktionen
foregår på egne fabrikker
i Tårs og Nørre Aaby. Se
også www.scandic-food.dk.
Herudover har Scandic Food
A/S’ moderselskab Good
Food Group A/S produktion
i Norge, Sverige og Polen og
salg til detail, food service,
bageri samt industrien.
Koncernen har 750 ansatte.
Se også www.goodfood.dk.

Scandic Food A/S søger en pakkerileder med leanerfaring til tapperi og pakkeri på fabrikken i
Nr. Aaby. Stillingen er hovedsageligt på fast daghold og med reference til driftslederen.
Virksomheden er beliggende i Nr. Åby på Vestfyn imellem Odense og Middelfart. Vi producerer
dressinger, condiments m.m. under vores eget mærke, Svansø, samt under private label til både
hjemmemarkedet og eksport. Scandic Food A/S producerer i henhold til høje miljø- og kvalitetskrav,
og som følge deraf er vi BRC certificeret. Virksomheden har inden for de sidste år været inde i en
god udvikling, hvorfor vi har brug for at styrke organisationen.
Jobbet
Som pakkerileder bliver dit primære ansvar at lede personalet i tapperi og pakkeri i samarbejde med
driftslederen. Ud over dette bliver arbejdet med Lean en højt prioriteret opgave. Vi har mange omstillinger i produktionen, og vi vil derfor gerne optimere på standarderne for dette.
Kvalifikationer
• Grundlæggende leanuddannelse og gerne erfaring med drift af diverse værktøjer fra leanværktøjskassen
• Gerne ledererfaring, men ikke et krav. Dette kunne være dit første lederjob
• Gerne erfaring med fødevareproduktion og hygiejnestandarder
• Du taler og skriver flydende dansk
Personen
• Du har et åbent og venligt sind
• Du er motiverende over for dine omgivelser
• Du er ordensmenneske
• Du er god til at samarbejde, men kan også arbejde selvstændigt
• Du er pligtopfyldende og mødestabil
• Du har kendskab til forandringsledelse
• Du skal i afgrænsede perioder være villig til at arbejde på skæve tidspunkter når arbejdet kræver det
Vi tilbyder
• Gode kolleger i et fast team
• Grundig oplæring og evt. efteruddannelse
• En flad struktur med en uformel omgangstone
• Et godt arbejdsmiljø med gode personalegoder
Yderligere oplysninger og ansøgning:
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. Yderligere oplysninger om jobbet kan
indhentes ved henvendelse til driftsleder Mikael Clausen på tlf. 6122 6629 mellem 12.00 og 16.00 på
hverdage eller fabrikschef Torben Karstensen på tlf. 2294 8990

Good Food Group A/S
Store Grundet Allé
7100 Vejle
www.scandic-food.dk

Ansøgning sendes til:
Scandic Food A/S
Rønnevej 24, 5580 Nr. Aaby
Att.: Mikael Clausen, eller pr. e-mail til mpc@scandic-food.dk

