
 

 

 

You’re not just fuelling a  
team. You’re getting Sarah  
to where she wants to be.    

At Arla, we do so much more than make some of the world’s favourite dairy products. We make 
healthy taste delicious, mornings worth getting up for and family dinners unforgettable. Arla®, 
Castello® and Lurpak® – brands like these make us a vital, natural part of modern life in over 
100 countries around the world. To find out what part you can play, visit arla.com/career. 

 

Produktionschef – Gjesing Mejeri 
Er du klar til at sætte nye standarder for 
vores produktionslinjer og påtage det 
overordnede ledelsesmæssige ansvar for 
ca. 40 dygtige medarbejdere? Da den 
nuværende produktionschef påtager sig 
nye spændende udfordringer i Arla Foods, 
leder vi nu efter en ny produktionschef til 
Gjesing Mejeri. Vi producerer omkring 
7.500 tons blåskimmelost, blandt andre Blå 
Castello®. 

Lederne i Arla Foods stræber efter at 
fokusere på fremtiden, engagere de rigtige 
medarbejdere og levere enestående 
resultater. At kunne tage store skridt uden 
at miste fodfæste kræver, at du har en 
naturlig evne til at lede og lyst til at tage 
beslutninger. Ved at arbejde med de bedste 
i branchen får du mulighed for at udvikle 
dig hver dag. 

Produktion, organisering og professionel 
ledelse 

Du er ansvarlig for den daglige drift og 
ledelse af produktionen og du vil gennem 
din daglige ledelse og coaching af dine 
medarbejdere sikrer, at vi lever op til vores 
mål og leve op til vores kunders 
forventninger. Som ansvarlig for at 
organisere ressourcer og aktiviteter, sikre 
du de aftalte leverancer ved hjælp af en 
optimal organisering og 
produktionsprocessen. 

Du vil udfordre status quo for at optimere 
vores samlede præstation via løbende 
forbedringer i produktionen, samtidig med 
at du har fokus på sikkerhed, kvalitet, 
levering og omkostninger. Du vil eksekvere 
vores ledelsesværdier og sikre retningen 
for produktionen for Gjesing Mejeri, så den 

er alignet med den overordnede vision, 
mission og strategi. Som en del af den 
ledelse vil du spille en central rolle i den 
løbende udvikling af området og mejeriet. 
Desuden vil du etablere et bredt netværk 
indenfor Arla Foods. 

En stærk og ambitiøs leder med en passion 
for mennesker og kvalitetsprodukter 

Vi forestiller os, at du har en uddannelse 
inden for Food Science, Mejeri teknologi, 
teknik eller en anden relevant uddannelse 
suppleret med ledelseserfaring fra en 
lignende stilling og gerne fra en lignende 
fødevarevirksomhed. Du har arbejdet med 
Lean, og du forstår din egen rolle i at støtte 
principperne i Lean produktion koncept. 
Desuden skal du være i stand til at udvikle 
og coache dine egne teammedlemmer i 
Lean færdigheder og Lean adfærd. 

Som en integreret del af vores 
performance management-system, 
fokuserer vi intensivt på sikkert 
arbejdsmiljø, og dermed skal du være i 
stand til at fortsætte den positive udvikling 
af vores sikkerhedskultur. Du har gode 
kommunikationsevner og er god til at 
skabe langvarige relationer både internt og 
eksternt. Dine medarbejdere respekterer 
dig for din indsigt og for dit engagement, 
og du er en sand ambassadør for vores 
produkter og værdier. Du har viljen, lysten 
og evner at skabe forandring og sætte 
retning for dine medarbejdere. Endelig er 
det en selvfølge, at du skal være 
passioneret for mejeriprodukter og 
behersker dansk og engelsk på 
forhandlingsniveau. 

 

Ansøgning og kontakt 

Send gerne din ansøgning hurtigst muligt. 
Vi holder samtaler løbende indtil vi finder 
den rette til rollen. Har du spørgsmål til 
stillingen, så ring til Site director, Bent I. 
Hansen, +45 7230 4301 

  


