
Har du solidt kendskab til LEAN, et personligt drive og er du klar til 
at tage ansvar for at skabe en ægte LEAN kultur på NØRAGER MEJERI 
– så er det måske dig, vi står og mangler.

LEAN Manager 
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 medarbejdere, 
heraf ca. 140 på Nørager Mejeri A/S. 

Du vil træde ind i en meget selvstændig stilling, hvor 
det er dig, dit drive og din LEAN faglighed, der skal sæt-
te LEAN tankegangen endnu mere på dagsordenen. Vi 
har taget de første spæde skridt og afholder i dag tav-
lemøder, arbejder med løbende forbedringer og årsags-
analyser. LEAN manageren skal løfte LEAN kulturen et 
level up og tage ansvar for, at alle på NØRAGER MEJERI 
arbejder aktivt med implementering, udbredelse og 
udvikling af forskellige LEAN aktiviteter.

Din hverdag på mejeriet
Din succes for at lykkes afhænger af din evne til at sam-
arbejde med ledelsen og medarbejderne og dine evner 
til at prioritere LEAN indsatser. Vi skal have styr på basis, 
og derfor er din vedholdenhed i forhold til at gå forrest 
– step by step, og vise vejen mod en ægte LEAN kultur 
vigtig, så fabrikken performer endnu mere, og nye LEAN 
værktøjer og standarder ser dagens lys.

Du vil skulle arbejde med følgende:  
• Udvikle og skabe LEAN bevidsthed i organisationen
• Coaching af produktionsledelsen i udvalgte Lean  
 værktøjer og uddannelse af medarbejdere
• Videreudvikle struktur og indhold på de tavle- 
 møder og aktivitetsplaner vi arbejder med i dag
• Optimere processer og procedurer ved brug af  
 simple værdistrøms analyser, 5 S og SMED
• Selvstændigt drive forbedringsprojekter, herunder  
 analyse, interessent involvering, kommunikation  
 og opfølgning på KPI’er og de stillede succes- 
 kriterier
• ”Hands on” på optimeringsprojekter på 
 produktionsgulvet
• Sikre implementering af LEAN principper tidligt 
 i designfasen af vores produktionslinjer

Vi kan tilbyde 100% ledelsesopbakning og stor medarbej-
dermotivation, så du har de bedste forudsætninger for at 
forankre LEAN i vores hverdag og sikre ’best practice’.

Samarbejde og åbenhed er vigtigt for os
Vi søger en medarbejder, der motiveres af samarbej-
de, og som har et højt energiniveau, hvor det er na-
turligt at udfordre det eksisterende, tilbyde support, 
finde løsninger og få afsluttet opgaven.

Det er vigtigt, at du er selvmotiverende og kan ar-
bejde selvstændigt, når det kræves. Du trives, når 
du kan arbejde struktureret og analytisk med dine 
opgaver. Vi har en åben tilgang, hvor vi spiller hin-
anden gode og taler lige ud af posen - det samme 
forventer vi også af dig. Du skal virkelig brænde for at 
ville procesoptimere med og gennem dine kolleger 
på alle niveauer.

Du har +5 års erfaring med LEAN, gerne fra en føde-
vareproducerende virksomhed og er klar til at stå i 
spidsen for LEAN på vores mejeri. Du har stået i spid-
sen for gennemførelsen af større LEAN projekter og 
kan dokumentere gode resultater ved brugen af din 
LEAN værktøjskasse.
Uddannelsesmæssigt kan du komme med en bag-
grund som ingeniør eller anden teknisk uddannelse. 

Du er en dygtig kommunikatør og behersker dansk 
og engelsk i både skrift og tale.

Træd ind i en stilling, 
som du kan sætte dit præg på
Du bliver en del af lederteamet og får reference til 
mejerichefen. Du får stor mulighed for at udvikle og 
præge retningen på LEAN området og på din stilling, 
ligesom du vil opleve stor frihed under ansvar. 

NØRAGER MEJERI er en del af NORDEX FOOD A/S, som 
ejer flere mejerier i udlandet og på sigt, vil det være na-
turligt at lave synergier på tværs af vores fabrikker.

Lyder det som noget for dig?
Så send meget gerne dit CV og din ansøgning til 
job@nordex-food.dk med att. Torben Hovgaard og 
mærket: ”LEAN Manager” senest den 20. oktober 
2020. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart 
efter ansøgningsfristens udløb. Ønsker du at vide 
mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte 
mejerichef Torben Hovgaard på telefon 23683519.

Vi glæder os til at høre fra dig.


