
Driftsassistent/Teamlederassistent hos Kelsen Group, Ribe
Kelsen Group er en af verdens førende producenter af butter cookies, og vi søger en ambitiøs driftsassistent/
teamlederassistent til vores nathold, som består af 20-40 medarbejdere og 2-4 produktionslinjer (afhængigt af sæson). 
Der produceres 24 timer i døgnet, 5 dage om ugen.

OM JOBBET
Som driftsassistent/teamlederassistent bliver du i samarbejde med teamlederen ansvarlig for at drive en effektiv produktion 
med fokus på arbejdsmiljø, kvalitet og løbende forbedringer.

Mere specifikt vil dine arbejdsopgaver være:

• Aktiv og synlig koordinering af natholdets medarbejdere i samarbejde med teamlederen.
• Identifikation og analyse af udfordringer i produktionen samt deltagelse i implementering af løsninger.
• Samarbejde med kollegaer på dag- og aftenhold om sikring af kontinuitet og korrekt prioritering af opgaver.
• At sikre effektive og hurtige omstillinger af vores produktionsapparat.
• Stedfortræder for teamlederen ved ferie og sygdom m.m.

OM DIG
Du har teknisk flair og erfaring med produktionsledelse, gerne fra en fødevareproduktion. Det vil være en fordel, hvis du har en 
teknisk uddannelse, men det er ikke et krav. For den rette person kan der på sigt bliver tale om at avancere til Teamleder, så du 
skal også kunne se dig selv i denne rolle. 
Du kan begå dig på både dansk og engelsk i skrift og tale. Kendskab til LEAN vil være en fordel.

Derudover forventer vi, at du:
• arbejder målrettet og kan træffe beslutninger.
• er handlekraftig med en positiv tilgang til hverdagens udfordringer.
• har gode kommunikationsegenskaber samt er åben og tillidsvækkende.
• er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstid. Din primære arbejdstid er på natholdet, men der kan 
  forekomme afløsning på andre skift.
• har erfaring med at arbejde på et nathold.
• er erfaren bruger af MS Office, og gerne kendskab til SAP.

VI TILBYDER 
Et varieret og alsidigt job på en arbejdsplads, der er kendetegnet ved engagerede og dedikerede medarbejdere, som
omgås hinanden i en positiv og uformel tone, og hvor udfordringer og ansvar følges ad. Der er tale om en fuldtidsstilling
på nathold på vores fabrik i Ribe med tiltrædelse hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte teamleder Tom Lauridsen på telefon 72 110 736 (nat) 
eller Allan W. Schmidt på telefon 72 11 07 26 (dag).

Send din ansøgning og cv (mærket: ‘Driftsassistent/Teamlederassistent’) til job@kelsen.com. 
Send din ansøgning hurtigst muligt eller senest den 7. oktober 2022.

Kelsen Group A/S er verdenskendt for sine småkager - især de ikoniske brands Kjeldsens og Royal Dansk. 
Kelsen Group blev grundlagt i 1933 som et mindre familiebageri ude på heden i hjertet af Jylland.
I dag er Kelsen Group A/S sammen med det belgiske selskab Biscuits Delacre del af Fine 
Biscuits Company, der er et Ferrero-tilknyttet selskab. 

Vores butter cookies bliver bagt i Danmark på vores fabrikker i henholdsvis Ribe og Nr. Snede. 
Begge fabrikker er certificeret i henhold til gældende internationale standarder. 
Vi gør os umage med at skabe gode smagsoplevelser for vores forbrugere, og 
kvalitet og fødevaresikkerhed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver. 

Kelsen Group beskæftiger 350 medarbejdere i Danmark og eksporterer til 80 lande. 
Læs mere på www.kelsen.com.


