
 

Afdelingsleder til  

Grovvareselskabet Brødr. Ewers A/S, Venslev 

Er du en inspirerende og motiverende afdelingsleder? 

Brænder du for arbejdet med kvalitet, lagerstyring, produktionsoptimering og har du lyst til at skabe 

resultater gennem mennesker? – så er det lige dig vi søger. 

Brødr. Ewers A/S i Venslev har 15 medarbejdere, hvor der produceres foder til kvæg, svin, fjerkræ og heste. 

Derudover opsækkes gødning og træpiller, som leveres til hele Sjælland.  

Vi søger en medarbejder som: 

• Brænder for ledelse og kan sørge for et godt samspil i personalegruppen. 

• Har gode kommunikationsevner. 

• Er optaget af udvikling af medarbejdere. 

• Er struktureret, ansvarsfuld og god til at samarbejde. 

 

Dine ansvarsområder: 

• Den daglige drift af afdelingen i Venslev, med ansvar for lagersortiment og lagerbeholdning. 

• Indgå aftaler med leverandører. 

• Personaleledelse, udvikling af afdelingen og motivering af medarbejderne. 

• Miljø, herunder arbejdsmiljø for afdelingen. 

• Administration: udarbejde bemandingsplan for afdelingen, formidle relevant information internt og eksternt.  

• Som leder vil du få ansvaret for at sikre et stabilt flow og sikre at driften fungerer optimalt. 

• Sikre kvalitet og høj produktions performance. 

 

Dine personlige kompetencer: 

• Du brænder for ledelse og kommunikation, og har ledelseserfaring. 

• Du er en engageret og udadvendt person, der er motiveret til at yde en indsats. 

• Du besidder en naturlig autoritet og er en stærk motivator. 

• Du kan træffe beslutninger og eksekvere i forhold til de opstillede mål 

• Du er struktureret, kvalitetsbevidst og tænker løsninger frem for begrænsninger. 

 

 

Vi kan tilbyde: 
▪ Et spændende job i vækstorienteret virksomhed. 
▪ Et uformelt arbejdsmiljø, med kompetente medarbejdere. 
▪ Faglige og personlige udviklingsmuligheder. 
▪ Et job med ansvar, hvor du refererer til den adm. direktør. 
▪ En fremtidsorienteret og dynamisk organisation, præget af en uformel omgangstone. 
▪ Lønpakke sammensat efter dine kvalifikationer. 

 

 

Synes du ovenstående lyder interessant, så skynd dig at sende en ansøgning med CV. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Hans Otto Ewers på 23214176. 

Tiltrædelse:  1.12.2020 

Ansøgning og CV mrk. ”Afdelingsleder” sendes senest 15.10.2020 til: 

Brødr. Ewers A/S 
Ellegårdvej 19 

6400 Sønderborg 

eller via e-mail til: hr@brdr-ewers.dk 
 
Brødr. Ewers A/S er Danmarks største privatejede grovvare-virksomhed med ca. 165 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 1,5 
mia. kr. Brødr. Ewers A/S har udover hovedsædet i Sønderborg, afdelinger fordelt over hele Danmark. Se mere om Brødr. Ewers A/S 
på brdr-ewers.dk.  
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