
 

 

 

 

OPTIMERING OG 

VIDEREUDVIKLING AF QUEEN® 

GENETICS SUPPLY CHAIN 
 
 

Kan du koordinere vores supply chain til vores B2B segment? 

Hos Knud Jepsen a/s søger vi en supply chain profil til vores afdeling 

Queen® Genetics, som håndterer vores stiklingesalg verden over. 

 
Virksomheden 

Knud Jepsen a/s er verdens største producent af planten kalanchoe, som 

markedsføres under brandet Queen®. Her indgår Queen® Genetics som en 

vigtig forretningsenhed, der sælger planter og stiklinger til mere end 75    

lande på det internationale marked. Gartneriet på 120.000m2 er placeret ved 

hovedkontoret i Danmark og har her 120 ansatte. Desuden har vi produktion i 

Tyrkiet og Vietnam. 

 
Jobbet 

Som supply chain medarbejder for Queen® Genetics indgår du i vores team, 

som har ansvaret for at servicere vores internationale kunder. Dine opgaver 

består i at koordinere hele vores supply chain - lige fra vores produktion til 

endelig levering hos vores B2B kunder. Derudover vil der være opgaver inden 

for rapportering og optimering. 

 
Din arbejdsplads bliver på hovedkontoret ved Hinnerup, lige uden for    

Aarhus. Ud over dine kollegaer i Queen® Genetics’ supply chain arbejder du 

også tæt sammen med vores planlægnings- og salgsafdeling, samt vores 

produktionssteder i Vietnam og Tyrkiet. Du vil være omgivet af kollegaer med 

stor faglig viden og en beslutningsstærk organisation. 

 
Kvalifikationer 

Du evner at kommunikere konstruktivt og klart i en travl hverdag. Du arbejder 

struktureret og målrettet med dine opgaver og er bevidst om kvaliteten og 

vigtigheden i dit arbejde. Du elsker at optimere og forbedre eksisterende 

systemer. 

 
Du har solide IT-færdigheder og sætter en ære i, at systemer og data er 

opdaterede. Du er erfaren bruger af MS Excel samt daglig bruger af MS 

Office. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Navision. Du taler dansk og 

behersker engelsk både mundtligt og skriftligt. 

 
Tiltrædelse 

Snarest, der bliver indkaldt til samtale løbende. 

 
Ansøgning 

Har stillingen din interesse, skal du sende din ansøgning hurtigst muligt til 

Helle Veel, virksomhedskonsulent,  e-mail:  hhev@aarhus.dk.  
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