
Head of Operations
TIL PLANTEBASERET VIRKSOMHED I VEJLE/HORSENS
er der nu en enestående mulighed for at blive deres Head of Operations til 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 Head of Operations, som er arbejdsom, handlekraftig og ikke selv er bange for at løse opgaver 
både store som små.

Jobbet
Stillingen som Head of Operations 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
• Strategisk 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
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Personen
Du brænder for at gøre en forskel i en virksomhed, som stadig er indrammet i en iværksætterkultur, hvor 
tingene sker hurtigt. Du ser potentielle fejl før de sker og er proaktiv på udfordringer, og samtidig evner 
du at se frem og sikre den rette strategiske udvikling for afdelingen.

Du kommer med erfaring fra en lignende stilling, gerne inden for fødevaresegmentet.

Derudover ser vi gerne, at du:

• Arbejder selvstændigt og er eksekverende af natur
• Motiveres af at arbejde med mange opgaver på samme tid
• Har blik for detaljen uden at miste momentum
• Har erfaring med at arbejde i et ERP-system (Navision benyttes) og fremragende IT-færdigheder
• Kan lide interaktion med mange mennesker internt såvel som eksternt
• Er serviceminded af natur og er drevet af, at lykkedes som et team
• Er arbejdsom og giver den en ekstra skalle for at lykkes

Dine muligheder
Vi er et lille internationalt team med store ambitioner, hvor hverdagen er udfordrende og spændende. Vi 
holder tingene uformelle, så der ikke er langt fra tanke til handling. Derfor kan vi tilbyde et job, hvor du 
virkelig har mulighed for at få og tage ansvar. Derudover får du engagerede og kompetente kolleger, der 
er stolte over at være en del af en succesfuld vækstvirksomhed.

Ansøgning
Northern Greens samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte 
seniorkonsulent hos GML-HR Janne Nissen på telefon 24948800 for af høre mere om stillingen. Enhver 
henvendelse behandles fortroligt. Søg stillingen på dette link: https://gml-hr.dk/job_opslag/northern-
head-of-operations/

Northern Greens er en eksportvirksomhed i frugt og grønt-branchen, som gennem årene har oplevet stor 
vækst og i dag er leverandør til nogle af de største supermarkedskæder i verden. Northern Greens er cirka 
20 medarbejdere med hovedkontor i Vejle og fabrik i Horsens. Du kan forvente et uformelt arbejdsmiljø 
med højt til loftet, og med motion eller bevægelse hver dag 30 minutter i arbejdstiden. Læs mere på 
www.northerngreens.dk
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