
Driftschef
TIL PLANTEBASERET VIRKSOMHED I VEJLE/HORSENS
er der nu en enestående mulighed for at blive Driftschef i en nyoprettet stilling. Du bliver en del af en 
innovativ arbejdsplads hos Northern Greens A/S, hvor vækstrejsen er startet og der fortsat venter et 
stort uudnyttet eksportpotentiale. 

Vi søger en Driftschef, som er arbejdsom, handlekraftig og ikke selv er bange for at løse opgaver både 
store som små. Det primære arbejdssted bliver Horsens.

Jobbet
Stillingen som Driftschef er nyoprettet og vil være i datterselskabet Plantemageren. Plantemageren er en 
afdeling med fokus på økologiske, plantebaserede fødevareprodukter – og mest kendt for deres flydende 
urter. Virksomheden deltog og fik en investering i Løvens Hule tilbage i 2018. Siden har Plantemageren 
været på en ambitiøs vækstrejse og er stolte over, at flydende urter i dag findes i ca. 20 lande.

Som Head of Operations får du en central rolle i virksomheden med ansvar for supply chain driften. Du 
får ejerskab over nuværende og fremtidige processer omkring hele værdikæden indenfor indkøb, 
produktion, lagerstyring og logistik. I tæt samarbejde med teamet og samarbejdspartnere sikrer du, at I 
har en drift, som er skalerbar og agil, så den understøtter salget bedst muligt. Helt naturligt, vil du derfor 
også være i tæt dialog med salgsteamet for at styre forecast processen. 

Du er en do’er, som proaktivt søger løsninger og optimeringer samt ikke er bange for at udfordre 
eksisterende setup. Du har lyst til at tage ansvar og sætte gang i  projekter samt processer. 

Virksomheden er i vækst, og intet er skåret i granit. Du skal selv se mulighederne og have lyst til at smøge 
ærmerne op omkring daglige gøremål, ligesom du skal se udviklingsmuligheder, der kan sikre den 
fremtidige drift af produktionen midt i en vækstperiode.

Med reference til Planetmagerens CEO vil dine primære arbejdsopgaver bestå af:

• Ansvarlig for supply chain-driften
• Varetage en effektiv dag-til-dag drift i indkøb, produktion og lagerflow
• Tæt dialog med salgsteamet ift. at sikre den daglig ordrehåndtering, lave langsigtet forecast og 

understøtte salgsbehov
• Optimering af nuværende produktions- og vareflow samt logistikløsninger
• Udvikling og implementering af fremtidige produktions- og lagersetup
• Ledelse af et på nuværende tidspunkt mindre team og udvidelse efter behov på vækstrejsen
• Udvikle kvalitetsstyringen i samarbejde med vores kvalitetsansvarlige samt deltage i interne audit og 

kundeaudits
• Opstilling af driftsmål og afrapportering heraf
• Og alt det ukendte, der opstår i en spændende vækstperiode




