Supply Chain Assistent med ambitioner
I Rynkeby Foods er du som medarbejder en vigtig del af en vinderkultur, hvor
medarbejderne tager ejerskab for egne opgaver og spiller sine kolleger gode.
Rynkeby Foods er midt i en spændende proces med optimering og udvikling af vores
Supply Chain processer. Vi søger derfor en dygtig og ambitiøs assistent, der med direkte
reference til Product Supply Manager får mulighed for at bidrage til at effektivisere
forsyningen af juice til vore kunder i hele Norden.
Alsidigt job med mange kontaktflader
Dit job er meget alsidige og ikke 2 dage er ens, da du skal arbejde på tværs af afdelingens
funktioner og efter behov bidrage til at presserende opgaver bliver løst i tæt samarbejder
med afdelingens øvrige 13 ansatte. Dine opgaver omfatter kapacitetsplanlægning,
disponering, udarbejdelse af logistikaftaler og målstyring.
Du får tætte relationer til salg og marketing, når der skal udarbejdes præcise forecasts og
salgsdata, som vi anvender som basis for planlægningsaktiviteterne og -processerne.
Du vil også få kontakt til kunder, produktion og lager samt materialedisponering og
transport, når hele puslespillet skal gå op.
Fleksibel Teamplayer med flair for planlægning og optimering af processer
Du har en relevant uddannelse på bachelor eller kandidatniveau inden for supply chain og
minimum 3 års erfaring fra lignende stilling inden for planlægning, produktion, lager,
indkøb eller logistik samt erfaring med SAP eller andet ERP-system. Du er rutineret bruger
af excel.
Du arbejder systematisk og struktureret, og bevarer overblikket i et ofte hektisk miljø. Du
er udadvendt, initiativrig og kan tænke i nye baner. Du er en engageret teamplayer, som
kan arbejde på tværs af funktioner og skabe relationer – både internt og eksternt.
Vi tilbyder et spændende og udviklende job med gode karrieremuligheder.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk senest den 3. august 2018, og skriv ”Supply Chain
Assistent” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Product Supply Manager Lone Støvring på tlf. 6362 3246.
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Rynkeby Foods A/S er Nordens største producent af juice og saft. På et år fremstiller vi
mere end 150 millioner liter baseret på de bedste bær, frugter og grøntsager, naturen
byder på. Hos Rynkeby Foods A/S har vi mostet juice og saft siden 1934, hvor Inger
Rasmussen etablerede sin produktion i familiens bryggers ved hjælp af simple
husholdningsredskaber. Siden overtog datteren Dagmar Andreasen, som gjorde Rynkeby
til den virksomhed, vi er i dag. Juice og saft udgør fortsat størstedelen af vores
produktion, som i dag også tæller smoothies, frugtdrikke og andre frugtbaserede
fødevarer. Rynkeby Foods A/S har hovedsæde i Ringe på Midtfyn, beskæftiger godt 232
ansatte og omsætter for 1.026 mio. kr. (2017). Rynkeby Foods A/S står for produktion og
distribution af varemærkerne Rynkeby, God Morgon og Brämhults.

