
Tenax elsker krævende kunder – og udfordrer også gerne kunderne i forhold til 
at fokusere på de gode råvarer, den konsistente høje produktkvalitet og værdien i 
det langvarige samarbejde. Tenax Sild A/S udvikler, producerer og markedsfører 
kvalitetssild og fiskefrikadeller både i Danmark samt på udvalgte eksportmarkeder. 
Virksomheden er danskejet, beskæftiger ca. 160 medarbejdere på to fabrikker i 
Nyborg og Ålbæk og er certificeret i henhold til IFS.  
For yderligere info se tenax.dk og lykkeberg.dk Tåsingevej 10  •  DK-5800 Nyborg  • tenax.dk

Driftsleder søges til kvalitets- 
bevidst fødevareproduktion

Er du klar til at blive ansat i en dynamisk virksomhed med spændende og alsidige udfordringer, hvor to dage 
ikke er ens? Tenax Sild A/S er en danskejet fødevarevirksomhed, hvis vision er at udvikle, producere og 
sælge førsteklasses bæredygtige fødevarer. Tenax Sild A/S er i rivende udvikling og har derfor behov for en 
dygtig og ansvarsbevidst driftsleder til vores produktionsafdeling i Ålbæk, Nordjylland.

I stillingen som driftsleder får du det daglige ansvar for vores produktion i din afdeling. Du skal kunne sikre 
en daglig stabil produktion via synlig ledelse, hvor du også tager ejerskab for udvikling og optimering af 
produktionen samt dit personales individuelle behov og ressourcer. Som leder går du forrest i det daglige, er 
hands-on samt evner at arbejde på tværs af virksomhedens afdelinger og bakker op hele vejen rundt i virk-
somheden. Ledelsesmæssigt er du dagligt i tæt dialog og sparring med fabrikschefen i Ålbæk, som du også 
har reference til (og er stedfortræder for).

Nøgleopgaver:
• Lede, fordele og tilrettelægge det daglige arbejde, samt sikre et højt informationsniveau
• Sikre optimal brug af medarbejderressourcer i forhold til aktivitetsniveau og at produktiviteten løbende 

forbedres og optimeres på tværs af fabrikken
• Daglig opfølgning på nøgletal samt udvikling af nøgletal sammen med fabrikschefen 
• Sikre optimalt økonomisk udbytte sammenholdt med Tenax Silds målsætninger

Faglig baggrund:
Du har 3-5 års erfaring som leder og gerne i fødevarebranchen. Du ønsker at videreudvikle dine ledelses-
mæssige egenskaber, men evner allerede at skabe et godt arbejdsmiljø, samtidig med at du kan skabe 
økonomiske resultater. 

• Kendskab til Industriens Overenskomst
• Erfaring med HACCP og gerne IFS
• Begår dig hjemmevant i Office-pakken 
• Gerne kendskab til LEAN værktøjerne
• Fordel men ikke et must med kendskab til ERP-systemer/Dynamics 365 Business Central, Power BI og 

Jobmanager

Personlige egenskaber:
• Du er dygtig til ressourcestyring og god til at motivere dine medarbejdere
• Du er ambitiøs og udviklingsorienteret og kendt for din energi og din smittende begejstring

Har vi fanget din interesse?
Så send en ansøgning til ansoegning@tenax.dk mrk. ”Driftsleder”. Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
ringe til Fabrikschef Morten Sørensen på mobil +45 26722645. Ansøgningsfrist er 11. april 2022. Ansøgninger 
behandles løbende. 


