
 

 
Medarbejdende driftsleder søges til Brødr. Ewers A/S, Venslev  
Brødr. Ewers A/S søger en energisk medarbejder til vores afdeling i Venslev, hvor der produceres foder, 
håndteres korn, raps, handelsgødning, såsædsproduktion og træpiller. Der er tale om en fuldtidsstilling, dog 
med overarbejde i højsæson. 

 
Daglig ledelse og praktisk udførende sammen med et dynamisk team 
Du vil være med i den daglige ledelse og have ansvaret for at sikre et godt fundament for fortsat vækst i 

organisationen. Du vil både lede og deltage i den praktiske proces om at udvikle og udbygge afdelingen, samt 

forestå og bidrage til projektledelse på tværs af organisationen.  
 

Din rolle 
Du får reference til afdelingslederen, og dine opgaver vil primært dække: 

• Situationsbestemt personaleledelse for 8-10 medarbejdere med direkte reference til dig. 

• Overordnet ansvar for at sikre optimal drift i produktionen, lager og pakkeriet. 

• Kvalitetssikring, herunder løbende forbedring samt sikring af at bygninger og maskiner lever op til 

hygiejne-, sikkerheds- og miljøkrav. 

• Deltagelse i beslutninger vedr. investering. 

• Opretholde et sikkert arbejdsmiljø. 

 
Din profil 

Vi håber: 

• At du har erfaring inden for ledelse og har erfaring med procesoptimering, gerne med erfaring fra en 
tilsvarende stilling i landbrugsbranchen, men ikke et krav.  

• At du har interesse for procesoptimering i praksis, og er god til både at se det samlede billede og kan gå 
ned i delelementer.  

• At du ikke er bange for at få snavs på fingrene, eller sagt på anden vis, deltage hvor det er påkrævet.  

• At du kan gøre dig forståelig på engelsk.  

• At du er en dygtig leder med ambitioner om fortsat at udvikle dig i samspil med dine kollegaer. Din stil 

bærer tydeligt præg af, at du møder andre kollegaer i øjenhøjde, og elsker at have med mennesker at 
gøre.  

 
Vi lægger vægt på, at du er energisk og stabil, har stor tålmodighed og overblik, og trives i en til tider hektisk 

hverdag. Du engagerer dig i virksomhedens drift, og som person bidrager du med godt humør og en uformel 

omgangstone. Vigtigst af alt er dog dit drive, og vilje til at gøre en forskel for virksomheden sammen med hele 
holdet. 

  
Du tilbydes 

Brødr. Ewers A/S tilbyder en spændende og udfordrende stilling med gode muligheder for personlig udvikling. 
Hertil kommer løn efter kvalifikationer, sundhedsforsikring og firmatelefon. Du vil blive en del af en 

organisation, med 11 andre lokationer, hvor sparring og vidensdeling samt erfaringer, kan deles med andre 
kollegaer. 
 

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mogens Hvass på 4070 1950. 
Hvis du synes at ansvaret og opgaverne lyder spændende og udfordrende, så ansøg her via hr@brdr-ewers.dk 

Ansøgningsfrist: 15/12. Jobsamtaler foretages løbende. 


