
 

Erfaren Koordinator søges til Supply Chain 
 

Vi søger en ny fuldtidsmedarbejder, med 2-5 års erfaring indenfor planlægning, logistik og international 
kundeservice, som kan indgå i vores supply chain team i Grenaa og være med til at få sat tingene i system. 
 

Fabrikken i Grenaa beskæftiger 95 medarbejdere og der investeres løbende i udviklingen af fabrikken, der er en 
moderne virksomhed i vækst. Den indgår som en vigtig del af den internationale virksomhed Lallemand som har 
mange afdelinger og eksport til hele verden. Produkterne er bredt sagt indenfor områderne gær og bakterier. 
Disse bruges i fødevarer, dyrefoder og kosttilskud. 
 

Jobbeskrivelse: 
Du vil indgå i et lille lokalt Supply Chain-team som har en bred international berøringsflade, og har en vigtig 
koordinerende rolle imellem afdelinger, både lokalt og internationalt.  Dit arbejde vil spænde bredt, men fokus 
vil primært være at administrere varestrømmene ud af Grenaa fabrikken, og deres anvendelse, i tæt 
samarbejde med kollegaer. Systemerne er mange og kompleksiteten stor, hvilket stiller store krav til din 
forståelse af processer, evne til at tillære dig ny viden og dine samarbejdsevner.  
 

Arbejdet foregår på fabrikken, men med mulighed for hjemmearbejde afhængigt af de foreliggende 
arbejdsopgaver.  
 

Der arbejdes i høj grad i MS Office, Teams og et specielt udviklet system Unix/Lewis som holdes godt kørende og 
er i fortsat udvikling af vores IT-support.  
 

Der vil indgå ordrebehandling i arbejdet, planlægningsopgaver i Excel og logistikopgaver af varierende karakter. 
 

Kvalifikationer: 
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx HG, HHX 
• Du har erfaring med koordinering, logistik, planlægning og ordrebehandling 
• Du har gerne erfaring fra produktionsvirksomheder og med B2B 
• Du behersker dansk og engelsk flydende  
• Du er erfaren bruger af MS Office-pakken 
• Du har god systemforståelse, hukommelse, er initiativrig og er løsningsorienteret 
• Du skal være åben for nationale og internationale rejser som typisk kan vare op til 7 dage. 

 

Vi tilbyder: 
En varieret og udfordrende arbejdsplads, i en dynamisk vækst-virksomhed med spændende arbejdsområder.  
 

Du får engagerede, dygtige kolleger i et professionelt, varmt og humoristisk arbejdsmiljø. Løn i henhold til 
kvalifikationer, god pension og sundhedsordning.  
 

Vi vil løbende behandle ansøgninger og indkalde til samtaler. Fristen for ansøgninger er d. 26.09.2021. 
Tiltrædelse er fleksibel da vi lægger vægt på, at det skal være den helt rigtige kandidat og fungere for begge 
parter. Vi vil over mange måneder investere tid i oplæringen af den endelige kandidat, så for os er det en 
langsigtet investering som kandidaten skal have for øje. 
 

Du vil rapportere til den lokale Supply Chain Manager Rasmus Nielsen, og du er velkommen til at kontakte ham 
på 22106857 hvis du har spørgsmål til stillingen. 
 

De Danske Gærfabrikker er en del af Lallemand koncernen, der har hovedkontor i Montreal, Canada. På 
www.lallemand.com og www.danskgaer.dk kan du finde mere info om virksomheden og vores produkter. Er du 
interesseret i stillingen, så send din ansøgning og CV med det samme til jobddgf@lallemand.com 
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