Divisionsdirektør

for supply chain divisionen hos Kohberg
Har du en ingeniørbaggrund suppleret med en kommerciel overbygning?
Og har du parallelt 5-10 års erfaring med produktion, logistik, indkøb og ledelse
af en større organisation? Eventuelt i fødevarebranchen? Så er du potentielt den
rigtige kandidat til stillingen som divisionsdirektør hos Kohberg i Bolderslev.
Ansvarsbevidst leder og sparringspartner
Som divisionsdirektør får du ansvaret for hele
Kohbergs supply chain, som består af ca. 500
medarbejdere – herunder omkostnings-, CAPEXog resultatansvar – samt en central rolle i udarbejdelsen og eksekveringen af hele Kohberggruppens strategi. Som en del af topledelsen og
sparringspartner til virksomhedens CEO vil dit
overblik og drive være afgørende succesfaktorer
for de tværgående synergier i organisationen. Du
har hands-on erfaring med produktion – gerne
fra bageri-industrien – og sikrer overblik og udvikling gennem konstant og detaljeret fokus på
logistik, planlægning og indkøb. Samtidig formår
du at etablere og vedligeholde strategisk stærke
samarbejder med råvare- og logistikpartnere
– og ikke mindst at koordinere tæt med salg, HR
og økonomi.
Nøglen til succes er struktureret forecasting,
styring og opfølgning på KPI’er og performance management – og en visionær, positiv og
optimistisk personlighed.

et overskud, der gør dig til en synlig, markant og
handlekraftig leder med en proaktiv tilgang til
hverdagen. Du færdes naturligt i virksomhedens
3 bagerier, på frostlageret og terminalen i Århus.
Din evne til at engagere dig i opgaver og ud
fordringer skaber naturlig respekt – og giver dig
samtidig et solidt fundament for at tilføre værdi,
træffe de rigtige beslutninger og kommunikere
åbent og motiverende både internt og eksternt.
Med stillingen som divisionsdirektør får du en
spændende og udviklende pallette af opgaver,
en unik og forpligtende synlighed i organisa
tionen og en stor kontaktflade. Attraktiv løn efter
kvalifikationer og indsats. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og dit CV mærket ”Divisions
direktør, Kohberg” til leif@poulsen-job.dk
For yderligere oplysninger se www.poulsen.job.dk
eller kontakt Leif Poulsen, direktør hos
POULSEN, på tlf. 75 39 34 31.

Engageret teamplayer
Dit resultatorienterede og analytiske overblik
giver dig et naturligt afsæt i en travl hverdag og
Kohberg Bakery Group er siden grundlæggelsen i 1969 vokset fra at være et lille lokalt rugbrødsbageri
i Sønderjylland til et stort, topmoderne bageri inden for alle typer af brød. Hos Kohberg arbejder vi hver
dag på at udvikle positive brødoplevelser til forbrugerne. Vi gør det ud fra vores kerneværdier, som er
passion, nærvær, ansvarlighed, teamorientering og forandringsparathed.

