Logistic Developer
Vi er i gang med en større forandringsproces i vores planlægningsafdeling, hvor vi arbejder henimod at
automatiske og optimere arbejdsprocesserne i SAP. Derfor søger vi en ny kollega, der kan være med til at
drive forandringerne samtidig med at den daglig drift understøttes.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte


Ansvaret for en del af den daglige drift i specifikke produktionsområder, hvor der skal sikres at der er
balance mellem den udbuddet og den efterspurgte kapacitet, samt sikre at masterdata er korrekt og
optimeret.



Optimering af planlægningsprocessen



Deltagelse og ledelse af forbedringsprojekter inden for logistik/produktionsplanlægning



Du skal motiveres af at analysere store data mængder, udvikle koncepter med baggrund i analyserne
og ikke mindst implementere koncepterne.

Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder med godt teoretisk fundament, der har fokus på procesoptimering i SAP. Du har
en uddannelse som ingeniør eller cand.merc. inden for logistik/SCM. Du kan være i starten af din karriere
eller have nogle års erfaring.


Din hjerne arbejder på højtryk når du gennemgår logistiskanalyser og du kan ikke lade være med at
tænke i optimeringsmuligheder i forsyningskæden.



Du er analytisk, struktureret og vedholdende



Det er en fordel, hvis du har kendskab til SAP



Du er meget stærk i Excel



Du har endvidere gode samarbejdsevner og kan kommunikere på alle niveauer i organisationen



Du er udadvendt og er god til at møde mennesker i øjenhøjde



Velformuleret i dansk og engelsk såvel mundtligt som skriftligt

Vi tilbyder


Stillingen er nyetableret, hvorfor du vil have stor indflydelse på dine opgaver og dagligdag.



En afvekslende og travl hverdag med en uformel omgangstone og gensidig respekt



Indflydelse på udvikling af jobfunktionen og mulighed for faglig og personlig udvikling



Du vil få en bred kontaktflade og komme til at arbejde sammen med motiverede og gode kolleger



Pensionsordning med tilknyttet sundhedsforsikring, en attraktiv kantineordning og aktive personaleog kunstforeninger

Ansøgning
Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, så snart vi har den rigtige profil. Er du
interesseret i stillingen, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Upload en
motiveret ansøgning og CV via Quick Apply. Vi ser frem til at høre fra dig.
Du er velkommen til at kontakte Planning Manager, Mikael Gammelgaard, på telefon 2260 1339, hvis du har
spørgsmål til jobbet.
Om virksomheden
LINCO Food Systems A/S er en del af BAADER Gruppen, en af verdens førende producenter af procesudstyr
til fjerkræ- og fiskeindustrien med over 1.000 ansatte i hele verden. LINCO Food Systems A/S udvikler
maskiner, systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ.
LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus er BAADER Gruppens hovedcenter i forhold til fjerkræindustrien.
Virksomheden udvikler, producerer og sælger maskiner og komplette anlæg og har en global eksportandel
på 95-99 %. Virksomheden beskæftiger ca. 550 medarbejdere fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland
og 1 i USA og er i øvrigt repræsenteret i hele verden med lokale salgskontorer, distributører og agenter.

