DALBY MØLLE A/S
SØGER PRODUKTCHEF TIL HADSUND

For at styrke vores organisation samt udbygge vores forretningsområde søger Dalby Mølle A/S en forretningsorienteret produktchef, der
kan være med til at udvikle koncepter og produkter inden for kategorien havregryn, müsli, frugtstænger og energibars. Der er tale om
en nyoprettet stilling med arbejdssted i Hadsund, som foregår i nært samarbejde med koncernens datterselskab JAN Import A/S, der
beskæftiger sig med salg af en lang række produkter, herunder tørrede frugter, nødder, frø, frugtstænger og energibars.
Med reference til fabrikschefen vil du som produktchef blive den centrale person, der informerer og supporterer i spørgsmål om produkter,
kvaliteter, etiketter, serier, varer og emballager samt kunderelaterede spørgsmål. Som bindeleddet mellem salg og produktion vil du få
ansvaret for projekt- og aktivitetsstyringen i forbindelse med virksomhedens produkt- og emballageudvikling, kalkulationer samt oprettelse
og ajourføring af stamdata. Du skal kunne tage imod/være på kundebesøg med KAM’erne og tage ansvar for, at vi kan drive udviklingen i
tæt samarbejde med vores kunder indenfor salg til detail, foodservice og industri.
Vi kan tilbyde en spændende stilling i en succesrig og vækstorienteret koncern, hvor du vil få gode muligheder for at præge egne arbejdsopgaver og fremtidsmuligheder indenfor både mærkevarer og PL.
Arbejdsopgaver
• Serviceminded og kundeorienteret supportering af salg og produktion, som kan drive udviklingen til nye højder indenfor kategorien
• Produktstyring/databaser
• Handlingsplaner og implementering
• Innovativ produkt- og emballageudvikling
• Overvågning af markedstrends samt muligheder på markedet
Kvalifikationer
• Kommerciel baggrund og gerne kort til mellemlang uddannelse inden for fødevarer/FMCG med forståelse for hvad markedskravene
er i dag
• Vi forventer du har flere års solid og bred praktisk erfaring inden for fødevarer/FMCG med tilhørende dokumenterede resultater,
og meget gerne erfaring fra en lignende stilling
• Der lægges vægt på, at du arbejder struktureret, har gode samarbejdsevner samt er en dygtig kommunikator, der stræber efter at
skabe og udvikle gode relationer
• Gode talkundskaber er ligeledes af afgørende betydning, idet kalkulationer, omkostningsvurderinger og øvrige økonomiske betragtninger
indgår bredt og med stor tyngde i de ovennævnte arbejdsopgaver
Ansøgning
Ansøgning samt CV sendes senest søndag den 8. september 2019 til hr@goodfood.dk mrk. ”produktchef til Dalby Mølle A/S”.
For flere informationer kontakt da fabrikschef Carsten Rasmussen på tlf. 2323 4571.
Dalby Mølle A/S er en moderne virksomhed indenfor produktion af fødevarer, der beskæftiger sig med forarbejdning af havregryn og relaterede
glutenfrie kornprodukter. Se også www.dalby-moelle.dk. Herudover har moderselskabet Good Food Group A/S produktion i Danmark,
Norge, Sverige, Polen samt salg til detail, food service, bageri samt industrien. Koncernen har 550 ansatte. Se også www.goodfood.dk
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