Fabriksleder til 12 timers skiftehold (nat)
I Rynkeby Foods er du som leder rollemodel for en vinderkultur, hvor medarbejderne tager
ansvar for virksomhedens succes.
Ledelse, motivation og udvikling på tværs
Har du lyst til selvstændigt lederansvar for ca. 30 medarbejdere, hvor du med reference til
produktionschefen indgår i fabriksledelsen og dermed får væsentlig indflydelse på
virksomhedens drift, fastlagte KPI’er og realisering af handlingsplaner. Produktionen og
lageret er organiseret i grupper med linjekoordinatorer, og du forstår at lede og motivere
dine medarbejdere til at yde deres bedste samt udfordre dem på løbende forbedringer og
kompetenceudvikling.
Du får personaleansvar for Presseri, Blanderi, Tapperi, Pakkeri og Lager, og som ansvarlig
for den daglige drift skal du sikre, at dine medarbejdere efterlever virksomhedernes
værdier og målsætninger.
Du er ansvarlig for opretholdelse af den rette produktkvalitet og skal sikre, at dine
medarbejdere har konstant fokus på hygiejneniveauet i fabrikken. Overholdelse og
implementering af myndighedskrav og andre relevante krav er en selvfølge.
Arbejdstiden natskiftet.
Erfaring med levnedsmiddelproduktion og ledelse
Du har erfaring med ledelse af produktion og lager inden for levnedsmiddelområdet el.
lign., hvor produktionen sker i overensstemmelse med gældende fødevarekrav. Ideelt set
er du levnedsmiddeltekniker, maskinmester eller produktionsingeniør, suppleret med en
lederuddannelse. Du har god indsigt i anvendte IT-værktøjer og god forståelse for
anvendelse af ny teknologi.
Som person har du en åben og imødekommende facon og det falder dig nemt og naturligt
at skabe gode relationer og et stærkt samarbejde på tværs af afdelinger. Desuden er du i
besiddelse af en naturlig autoritet, der skaber respekt og tillid omkring din person. Du er
selvkørende, kreativ og idérig samt besidder et stort drive.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk senest den 17. juni 2018, og skriv ”Fabriksleder” i
emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Produktionschef Jan Thygesen på
mobil 20906324. Bemærk: Vi indkalder løbende kandidater til samtale, så hvis denne
stilling har din interesse, vil vi opfordre dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt.
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Rynkeby Foods A/S er Nordens største producent af juice og saft. På et år fremstiller vi
mere end 150 millioner liter baseret på de bedste bær, frugter og grøntsager, naturen
byder på. Hos Rynkeby Foods A/S har vi mostet juice og saft siden 1934, hvor Inger
Rasmussen etablerede sin produktion i familiens bryggers ved hjælp af simple
husholdningsredskaber. Siden overtog datteren Dagmar Andreasen, som gjorde Rynkeby
til den virksomhed, vi er i dag. Juice og saft udgør fortsat størstedelen af vores
produktion, som i dag også tæller smoothies, frugtdrikke og andre frugtbaserede
fødevarer. Rynkeby Foods A/S har hovedsæde i Ringe på Midtfyn, beskæftiger godt 232
ansatte og omsætter for 1.026 mio. kr. (2017). Rynkeby Foods A/S står for produktion og
distribution af mærkerne Rynkeby, God Morgon og Brämhults.

