MEJERICHEF
til udstationering

Spændende karrieremulighed på vores mejeri i Rumænien.
Vi søger en Mejerichef, der med reference til NORDEX FOOD GRUPPENs
direktion, får ansvaret for mejeriets samlede daglige drift. Jobbet som
mejeriets øverste ansvarlige omfatter bl.a.:
• at du er ansvarlig for 30 medarbejdere, herunder 4 linjeledere
• at produktionens performance lever op til aftalte mål omkring levering,
kvalitet og økonomi
• at du har fokus på optimering og løbende forbedringer
• at samarbejde og godt humør er en naturlig del af din tilgang
Om dig
Du har en levnedsmiddelfaglig baggrund (gerne inden for mejeri) og erfaring med synlig ledelse. Du arbejder struktureret og resultatorienteret med
blik for helheden, ligesom du mestrer detaljen. Endvidere forventer vi, at du
er robust og driftssikker, gerne påtager dig ansvar og går forrest. Du forstår
at motivere og udvikle dine medarbejdere og skaber trivsel gennem en positiv adfærd. Du vægter værdien af samarbejde, kommunikation og involvering højt. Vi sigter mod en flerårig udstationering, og det er således vigtigt,
at både du og eventuel familie har mod på en udfordring som denne.
Du vil indgå i et team af dygtige og engagerede medarbejdere, som har et
tæt samarbejde med den øvrige del af NORDEX FOOD GRUPPEN. Vi tilbyder
et særdeles afvekslende og udfordrende job med frie beføjelser i opgaveløsningen, og betingelserne for udstationeringen forhandles individuelt på
et niveau, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer.
Ansøgning mærket ”Mejerichef” vedlagt relevante bilag m.v. bedes sendt
til job@nordex-food.dk senest den 19. februar 2018. Kontakt HR-chef Ole
Steen Jensen på tlf. +45 96 47 15 00 for yderligere oplysninger om denne
spændende karrieremulighed.

Nordex Food Romania SRL er en produktionsvirksomhed i NORDEX FOOD GRUPPEN,
der er et privatejet mejeriselskab. Mejeriet producerer årligt ca. 5.000 t. vegetabilsk
hvid ost, der udelukkende afsættes gennem NORDEX FOOD GRUPPENs egne salgsselskaber. Den samlede omsætning i NORDEX FOOD GRUPPEN udgør ca. kr. 1,5 mia.
årligt og der beskæftiges 320 medarbejdere. Mejeriet er beliggende i det naturskønne Campulung Muscel ca. 150 km nordvest for Bukarest i Rumænien. Byen har ca.
30.000 indbyggere og området byder på rig mulighed for naturoplevelser og aktivitet
som f.eks. hiking eller mountainbiking. Der er gode indkøbsmuligheder lokalt, men
byen ligger også centralt i forhold til større byer som Pitesti, Brasov og Bucharest.
NORDEX FOOD A/S, Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund. Tlf. 96 47 15 00.
www.nordexfood.dk – www.taverna.dk
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