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Ansøgning:
Ansøgningsfrist d. 21. December 2018.

Vil du vide meVil du vide mere, kan du ringe l Ramsdal Execuve, John Sylvester, tlf. 4217 4660 eller Jan Thomsen, tlf. 
4040 7719, som står for hele rekrueringsprocessen. Vi ser frem l at modtage din moverede 
ansøgning og dit CV på ans@ramsdalgruppen.dk. Du bedes medsende relevante uddannelses- samt 
kursusbeviser.

Du lbydes
Et spændende og udfordrende job i en virksomhed i rivende udvikling, hvor du vil få rig mulighed for 
personlig og jobmæssig udfoldelse. Du vil blive en del af et team i en travl hverdag hvor du skal arbejde meget 
selvstændigt, og der slles store krav l dine kommunikaons- og samarbejdsevner. Med den 
rigge indslling og evne l at vise resultater er der gode karrieremuligheder i Kerry Group. I forbindelse med 
udviklings- og opmeringsopgaver kan en vis rejseakvitet forekomme.

nødvendigt

lyst samt evne l det tværgående samarbejde

kemi eller bioteknik

Du skal have drive, teamspirit og engagement
- Du har en teoresk fundering på minimum bachelor niveau. 
- Du har min 3-5 års erfaring fra en lignende slling med logisk eller planlægning, gerne inden for fødevarer, 

- Du trives godt i et heksk miljø, har teamspirit, god forståelse for salgs- & produkonsmæssige forhold og har 

- Du er fleksibel, selvstændig, iniavrig, posiv og indsllet på at skulle yde en ekstra indsats, når det er 

- Dit kendskab l SAP APO skal være på et højt niveau.
- En- Engelsk er koncernsproget, som du forventes at beherske i både skri og tale på et højt niveau.

mere tydelig i virksomheden

Dine opgaver - kommunikaon, planlægning, logisk og opmering
- Langdsplanlægning i et rul på 3-52 uger, herunder opmering af kapacitetsplanerne
- Overførsel af de overordnede planer l detailplanlægning
- Koordinaon af ordrer mellem salg og produkon samt opmering af disse
- Udvikling og opmering af planlægningsprocesser
- Akv deltagelse i tavlemøder i afdelingen, hvor lean er nøgleordet
- Di- Diverse ad hoc opgaver
- Bidrage l opmering og videreudvikling af planlægningsprocesserne, således at strukturen bliver endnu 

Jobbet
Med direkte reference l Supply Chain Manager vil du blive ansat i en afdeling med 7 kolleger, der varetage op-
gaver fra indkøb, planlægning, logisk l transporter. Som Supply Planner er din rolle at være med l at sikre, at 
produkonen kan fungere opmalt og effekvt i dagligdagen, således at salget kan overholde de indgåede 
deadlines for levering.

Kerry Ingredients Glamsbjerg på Fyn er en del af den irske koncern Kerry Group, der med sine 25.500 
medarbejdere på verdensplan er en førende global leverandør af fødevareingredienser. Kerry Ingredients 
Glamsbjerg har specialiseret sig i produkon og salg af ostepulver og har en stor portefølje af mulnaonale 
kunder i Europa og Asien.
Produkonen i Glamsbjerg sker på et moderne produkonsanlæg, som i løbet af de seneste par år har været 
under kraig udvidelse. Virksomheden har 110 ansae.

Læs meLæs mere på hp://www.kerrygroup.com

SUPPLY PLANNER
Ramsdal Execuve søger, l Kerry Ingredients i Glamsbjerg, en erfaren Supply 

planner, der kan omsæ e det teoreske l praksis.


