Produktions Controller
Kohberg Bakery Group er på to årtier vokset fra at være et lille lokalt rugbrødsbageri i
Sønderjylland til et stort, topmoderne bageri inden for alle typer af brød. Med danske
opskrifter, gode råvarer og stolte danske traditioner har virksomheden fødderne solidt
plantet i den sønderjyske muld. Samtidig er vi udviklingsorienterede og tempoet er ofte
højt. Vi er stolte af at levere brød til enhver sammenhæng - fra natmad og middage til
madpakker og morgenborde landet over – både frisk og frost.
Kohberg Bakery Group har hovedsæde i Bolderslev og tre bagerier fordelt på Bolderslev,
Taastrup og Haderslev. Virksomheden er i en meget spændende udvikling med fokus på
optimeringsprojekter.
Læs mere på www.kohberg.dk

Er du ambitiøs og har solid erfaring som Produktions eller Supply
Chain Controller? Så har du muligheden for at videreudvikle dig i
en rolle med ansvaret for de analyser, der danner grundlag for
optimering af Kohbergs værdikæde.

SOM Produktions Controller
bliver du del af Controlling Teamet med reference til virksomhedens CFO.
Samtidig fungerer du som daglig sparringspartner for CCO og får et tæt
samarbejde med bagericheferne i Bolderslev, Haderslev og Taastrup, hvor du
deltager i ugentlige produktionsmøder samt månedlige opfølgningsmøder.
Analyser og sparring med forretningen
Som Produktions Controller følger du op på produktions KPI’er og deltager i
udarbejdelse og kontrol af investeringsprojekter. Derudover ad hoc-opgaver
afhængig af behovene i Produktions organisationen. Beslutningerne træffes på
basis af fakta og netop derfor er det vigtigt, at de rigtige data og registreringer er
til stede.

I forlængelse heraf bliver dine ansvarsområder blandt andet at
- følge op på cost-analyser og deltage i processen omkring cost-kalkuler
- deltage i statusmøder med produktionscheferne
- gennemgå rapporter med ledergruppen
- udarbejde businessplaner ved planlagte investeringer og
forretningsudvikling
- foretage opfølgning/analyse af distributionsomkostninger
- deltage i udviklingen af BI værktøjer for produktionen samt OEE-system.
En proaktiv tilgang, der understøtter forretningen
Du bliver del af et team på fem business controllere med reference til
økonomidirektøren. Teamet er resultatsøgende samt nysgerrige og har en
proaktiv og kreativ tilgang til opgaverne, som giver forudsætningerne for at finde
nye finkler der understøtter forretningen. Således er det vores ambition at være
så tæt på forretningen, at vi er i stand til at forudse konsekvenserne af planlagte
aktiviteter.
Erfaring med Produktion og Supply Chain Controlling
Idet du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med flere funktioner på
tværs af forretningen, er det vigtigt at du er god til at se problemstillinger
og udfordringer fra forskellige perspektiver. Med en databaseret tilgang
byder du ind med gennemarbejdede argumenter – og du er ikke bange for
fagligt at udfordre, hvis det er givtigt.
Du kan lide at arbejde med processer og trives med en analytisk og
struktureret arbejdsform, samtidig med at du har evnen til at omsætte tal
og beregninger til solide beslutningsgrundlag.
Derudover besidder du
- flere års erfaring med produktion og supply chain controlling
- en systemisk tilgang og forstår at udnytte BI-værktøjer
- solid erfaring med Excel og dataanalyse.
YDERLIGERE SPØRGSMÅL?
Kontakt Managing Partner Bodil Brodal på telefon 30 92 71 23.
Diskretion og fortrolighed er en selvfølge.
Send ansøgning samt CV til brodal@brodalsearch.dk hurtigst
muligt. Vi behandler ansøgningerne løbende.

