PRODUKTIONSINGENIØR
TIL SCANDIC FOOD A/S I VEJLE
Good Food Groups
selskaber fremstiller
og leverer et bredt
sortiment af
kvalitetsfødevarer
Herunder marmelade,
frugtgrød, non dairy
cream, juice, frossen frugt,
honning, nødder, dressing
og specialiteter, bl.a. under
varemærkerne Skælskør
Frugtplantage, Svansø,
Streamline, Sun Island og
Green Valley. I Good Food
Group indgår også en
emballagedivision. Good
Food Group er repræsenteret
i Danmark, Sverige, Norge,
Polen, Storbritannien,
Tyskland, USA og Indien
og beskæftiger ca. 750
medarbejdere.
Se også www.goodfood.dk.

Har du kompetencerne til, at drive løbende forbedringsprojekter med henblik på
kapacitetsudnyttelse af vores eksisterende set up samt løse fremtidige produktionsudfordringer,
og er du dygtig inden for LEAN? Så er der her mulighed for at demonstrere dine kompetencer i
en projektlederrolle, hvor du skal identificere forbedringsmuligheder i produktionen, bistå i større
anlægsinvesteringer samt lede og eksekvere strategiske beslutninger, der bidrager positivt til
selskabets produktionsprocesser.
Med reference til vores viceadministrerende direktør skal du arbejde løsningsorienteret, kreativt
samt evne at se løsningerne i flere perspektiver og på flere niveauer med forståelse for hele
værdikæden.
Området omfatter Scandic Food´s fabrikker i Nørre Åby og Tårs samt JAN Import i Hadsten og vil
være i tæt samarbejde med fabrikscheferne.

Arbejdsopgaver
• Beskæftige dig med analyse, kontrol samt styring på vores forskellige produktionslokationer
• Bidrage til udvikling og optimering af virksomhedens processer og arbejdsgange
• Projektstyring og løsning af tekniske og logistiske problemstillinger i produktionsprocessen
• Udarbejde investerings- og businesscases på konkrete tiltag
• Udarbejde og følge op på KPI´er
• Deltage aktivt i yderligere udbredelse af LEAN

Kvalifikationer
• Ingeniørfaglig uddannelse med speciale inden for produktion
• Flere års praktisk erfaring med optimering og standardisering af
produktionsfaciliteter og -processer
• Stort kendskab til LEAN og andre styringsredskaber
• Erfaring med projektledelse og tværorganisatorisk samarbejde
• Er ansvarsbevidst og besidder gode samarbejdsevner
• Erfaring fra fødevarebranchen er en fordel

Arbejdsstedet er på hovedkontoret i Vejle men en væsentlig del vil være ude på fabrikkerne.

Good Food Group A/S
Store Grundet Allé
7100 Vejle
www.goodfood.dk

Yderligere oplysning og ansøgning:
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning med CV til hr@goodfood.dk
mrk. ”Produktionsingeniør” senest den 20. september 2018.
For nærmere oplysning om stillingen, er du velkommen til at kontakte os.

