
Kan du se sammenhænge i værdikæden og sikre levering 
af de rigtige varer til aftalt tid? 

Så søger vi en dygtig produktionsplanlægger til en 
spændende nyoprettet stilling på Mejeriet i Nørager.

Produktionsplanlægger 
til Nørager Mejeri

Nordex Food, Nordre Ringgade 2, DK-9330 Dronninglund, Tlf.: +45 96 47 15 00, Fax:  +45 96 47 18 00
www.nordexfood.dk

Nørager Mejeri A/S er en produktionsvirksomhed under NORDEX FOOD, som er  et privatejet mejeriselskab. 
Vi er stolte af at være specialisten i hvid ost. 
Mejeriet producerer årligt ca. 19.000 tons hvid ost, der udelukkende afsættes gennem NORDEX FOOD’s 
egne salgsselskaber. 
Den samlede omsætning i NORDEX FOOD udgør ca. kr. 2,1 mia. årligt og der beskæftiges 390 medarbej-
dere, heraf ca. 140 på Nørager Mejeri A/S. 

Hos os får du mulighed for at bidrage til fremstilling af 
et af verdensmarkedets bredeste sortimenter af hvid 
ost gennem moderne produktionsmetoder, råvarer af 
høj kvalitet og høj medarbejdertrivsel. 

Du vil referere til mejeriets Logistics Manager og indgå 
i et team på i alt to produktionsplanlæggere.

Dine arbejdsopgaver:
• Planlægning af virksomhedens produktion på 
 operationelt niveau
• Klargøring af produktionsgrundlag og frigivelse 
 af produktionsordrer
• Daglig koordinering med de produktionsansvarlige
• Optimering af planlægningsprocesser og lagre 
• Produktionsopfølgning i forhold til planer
• Bidrage til det gode arbejdsmiljø

Du trives i et dynamisk miljø, hvor opgaverne er 
alsidige og spænder bredt

• Du overholder aftaler og kan arbejde med korte  
 deadlines. Dit overblik gør dig i stand til at være  
 omstillingsparat og fleksibel, når produktionen 
 kræver det
• Du er systematisk af natur, motiveres af selvstæn- 
 digt arbejde og forstår vigtigheden af teamwork
• Du arbejder logisk, analytisk, struktureret og med  
 detaljeforståelse
• Du er proaktiv i din hverdag, ser forbedringsmulig- 
 heder før andre og går forrest når disse skal løses  
 og implementeres
• Du er en teamplayer med gode kommunikative  
 evner i skrift og tale på både dansk og engelsk

Vi forestiller os, at du har:
• + 5 års erfaring med produktionsplanlægning og  
 gerne fra fødevarebranchen
• En relevant uddannelse. Det kunne fx være produk- 
 tionsingeniør, HA eller andet
• Forståelse for sammenhænge i værdikæden, og  
 formår at arbejde bagud og fremad i kæden
• Solid talforståelse, stærke IT-kompetencer, super- 
 bruger i EXCEL og gerne kendskab til D365/Axapta 
• Forståelse og gerne erfaring med forecast, demand,  
 S&OP, disponering/indkøb   
• Erfaring med opsætning i ERP/MRP-systemer og  
 brugen heraf
• Teknisk forståelse for produktionen og kendskab  
 til LEAN

Vi tilbyder dig:
Et udviklende job på en central position, hvor din 
indsats er med til at videreudvikle Nørager Mejeri 
og NORDEX FOOD A/S, som er på en interessant 
vækstrejse.

Du vil fra din første arbejdsdag opleve et åbent og 
uformelt miljø, hvor vi sætter pris på entusiasme og 
positivitet. Sammen skal vi bringe Supply Chain til 
næste niveau.

Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til 
job@nordex-food.dk att.: Joan S. Christiansen 
mærket: Produktionsplanlægger.  
Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2020.

Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Joan S. Christiansen, Logistics Manager 
på 41 86 60 21.

Vi glæder os til at høre fra dig.


