Vi søger en ordreplanlægger
- vil du være med til at gøre en forskel ?

Bliv ordreplanlægger

hos

Nordic Seafood i Hirtshals*

Kan du se dig selv stå i spidsen for vores ordre- og produktionsplanlægning med ansvar for den daglige optimering af produktionsflowet?
Som ordre- og produktionsplanlægger hos Nordic Seafood får du en vigtig rolle i den daglige kontakt mellem salg, produktion og logistik og indkøb. Du vil i samarbejde med produktionschefen og et team på i alt 6 medarbejdere være en bærende ressource på fabrikken. Her er du med
til at sikre en optimal afvikling af den løbende produktion, således at både maskiner og arbejdskraft benyttes bedst muligt.
Opgaver og ansvar
Produktionen forsyner bl.a. foodservice- og detail segmentet med kunde- og landetilpassede produkter. Det betyder, at du vil få en
alsidig arbejdsdag, hvor ikke to dage er ens.
Følgende hovedopgaver kan nævnes:
•
Ordrebehandling og opfølgning af interne og eksterne ordrer
•
Ansvarlig for emballage og andre pakkematerialer
•
Disponering af eksterne lagre, råvarer og pakkemateriale
•
Udarbejde nye løsninger på pakkeopgaver i samarbejde med sælgerne
•
Tæt kontakt til vores internationale salgsteam
•
Administrative opgaver
Uddannelse og erfaring
Din uddannelse er ikke afgørende, men du har erfaring med ordre- og produktionsplanlægning.
For at lykkes i stillingen er det en fordel, at du er systematisk og resultatorienteret og kan bevare overblikket, når det
virkeligt gælder. Du er udadvendt og god til at samarbejde på tværs af organisationen.
Som person sætter du en ære i at få alle detaljer med.
Derudover lægger vi vægt på følgende:
•
Du har flair for tal og har erfaring med Navision eller andet ERP-system
•
Du har et vist grafisk kendskab og har erfaring med indkøb af æsker, folie og andet emballage
•
Du er løsningsorienteret og ikke bange for at tage ansvar
•
Du er god til at kommunikere på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt
•
Du er rutineret bruger af Office-pakken (herunder især Excel)
Vi tilbyder
Nordic Seafood tilbyder et alsidigt job med spændende faglige udfordringer og et arbejdsmiljø, hvor åbenhed, humor og
godt kollegaskab betyder meget. Læs mere om os på www.nordicseafood.com
Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter erfaring og kvalifikationer plus pensionsordning og helbredssikring.
Interesseret?
Vi indkalder til samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV allerede i dag og senest den 7. november 2019 via job@nordicseafood.com
Startdato efter nærmere aftale.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Produktionschef René Petersen på tlf. 2948 9801 eller HR Manager Dorte
Bødker på telefon 2948 9810.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Nordic Seafood koncernen er en af Europas største udbydere af fisk og skaldyr fra hele verden. Vi har egen import og sælger gennem salgsselskaber i bl.a. Danmark,
Tyskland, Frankrig, Italien, Rusland, England, Holland og Kroatien. Hovedkontoret er placeret i Hirtshals, hvor der også er produktion og stort fryselager. Koncernen
beskæftiger ca. 170 medarbejdere og omsætter årligt for over 3 mia. DKK. Koncernens hovedaktionær er Nippon Suisan Kaisha Ltd. i Japan, som er en af verdens
største producenter og distributører af fisk og skaldyr.

