
 
 

Danpo A/S slagter, forarbejder og sælger kylling fra danske landmænd. Med 800 ansatte og en årlig omsætning på 1,8 milliarder kroner leverer 
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Afdelingsledere til Danpo A/S i Aars 

Vi søger nu to dygtige afdelingsledere med en solid produktionsfaglig baggrund fra fødevarebranchen til at styrke 

den daglige drift i to af virksomhedens afdelinger. Som Afdelingsleder refererer du til Produktionschefen, og dit 

ansvarsområde omfatter bl.a. driftsledelse gennem LEAN værktøjer, tilpasning til kundespecifikationer og aftaler, 

personaleplanlægning, produktionsøkonomi, stærkt fokus på leveringsevne samt hygiejne og kvalitet. 

Den rette kandidat har et godt overblik, er stærk til at følge op på KPI’er og aftaler og er en dygtig personaleleder, da 

Afdelingslederen får det direkte personale ansvar for op til 100 medarbejdere, som arbejder i roterende 2 eller 3-

holdsskift. Det er din opgave at sikre de rette rammer for medarbejdernes indsats, fleksibilitet og trivsel. Begge 

afdelinger er kendetegnet af meget dygtige og motiverede medarbejdere. 

 

Medarbejderne skal involveres gennem information og uddelegering af ansvar, og der skal løbende afholdes 

tavlemøder, hvor KPI’er for eksempelvis sikkerhed, kvalitet, kapacitet og arbejdsmiljø gennemgås. Du får et stort 

råderum, og mulighed for at sætte dit eget præg på de ledelsesmæssige udfordringer i et travlt og internationalt 

miljø.  

 

Kvalifikationer: 

Det rette faglige fundament for jobbet er en fødevarerelevant uddannelse samt solid produktionserfaring fra 

fødevareindustrien. Fokus på kvalitet og hygiejne er i kombination med konstant søgen efter optimeringer og 

rationaliseringer højt prioriteret. Det samme er din evne til at skabe overblik gennem en systematisk og metodisk 

tilgang til projekter og opgaver, hvorfor erfaring med LEAN er er plus.  

Ledelse er et helt centralt element i jobbet, og derfor er det en forudsætning for succes, at du har et solidt 

ledelsesmæssigt fundament, da tingene til tider går hurtigt, og derfor er dine evner til at få tingene til at ske gennem 

målrettet, resultatorienteret ledelse og motivation af dit team afgørende for at skabe gode resultater.  

Det er vigtigt, at du er en synlig og engageret leder, som finder det naturligt at tage ansvar, skabe tryghed og gerne 

går forrest med eget eksempel. Lige så vigtige er imidlertid dine evner til at involvere og engagere medarbejderne, 

og skabe den rette positive teamånd gennem fokus på kommunikation og samarbejde.  

 

Vi tilbyder: 

 Indflydelse og frihed under ansvar i en virksomhed med en handlingsorienteret beslutningsproces 

 Faglig sparring i tæt samarbejde med produktionschefen 

 

http://www.danpo.dk/
http://www.facebook.com/danpodk
http://www.scandistandard.com/
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 Et arbejdsmiljø med entreprenørånd, sammenhold og højt præstationsniveau 

 En åben og respektfuld tone, hvor tingene siges lige ud 

 Løn efter kvalifikationer  

 

Den rette ansøger skal være villig til at bosætte sig inden for 45 min. kørsel af virksomheden, som ligger centralt i 

Nordjylland. 

 

Ansøgningsfristen er 16. februar 2017 kl. 12.00 

Hvis du har spørgsmål til stillingen - kontakt direktør Mads Clemmensen fra Foodjob Danmark, som medvirker i 

udvælgelsen af kandidater, på telefon 2912 6119.    

Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion. 
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