
Er du klar til at tage ansvaret for optimeringen af vores forsyningskæde, og 
indtræde i en nøgleposition, hvor du sikrer, at den samlede forsyningskæde kan 

honorere markedets krav og forventninger til pris, leveringstid og kvalitet, så er du 

måske den Supply Chain Manager, vi søger. 

 

Hycon A/S er en 100% nordjysk ejet virksomhed, og er en af verdens største 
producenter af håndholdt hydraulisk værktøj til bl.a. nedbrydnings- og 

byggeindustrien med forhandlere i ca. 65 lande. Vi fik i 2017 nye ejere, har 
igangsat en vækststrategi og gennemgår en spændende forandring, hvor vi nu  

ønsker yderligere fokus på vores supply chain. 

Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside https://hycon.dk/. 

 

Jobbet 
Du kommer til at stå i spidsen for et team på 8 personer og får det overordnede 

ansvar for indkøb, planlægning, logistik og en mindre produktion. Du får et tæt 
samarbejde med teknisk- og udviklingsafdelingen, refererer til virksomhedens 

direktør, og indgår i ledergruppen. I din første tid i jobbet hjælper den nuværende 
Supply Chain Manager dig godt til rette i jobbet, hvor du både kommer til at 

arbejde på strategisk, taktisk og operationelt niveau. En koordinator hjælper dig i 
dagligdagen, og sammen løfter I en bred vifte af opgaver, der fordeler sig ligeligt 

mellem drift og udvikling, og bl.a. omfatter: 

• Forecast 

• Kapacitetsplanlægning 

• Indkøb af komponenter hos lokale, nationale og internationale 

leverandører 

• Produktionsstyring af mindre produktion 

• Optimering af forsyningskæde og arbejdskapital 

• Personaleledelse af dit team 

• Projektopgaver – du bliver nøgleperson i et større udviklingsprojekt, hvor 

din opgave bliver at finde egnede leverandører, source komponenter og 
føre de nye produkter frem mod nul-serie. 
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Dig 
Du har formentlig en Supply Chain uddannelse eller en uddannelse indenfor det 

tekniske område. Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, det vigtigste er, at 
du har bred erfaring med indkøb, logistik og planlægning i en 

produktionsvirksomhed, hvor du har fået indsigt i hele forsyningskæden. Du har 
ledererfaring eller har et ønske om at varetage en lederstilling. 

Dit engelsk er på forhandlingsniveau, og mester du også tysk, er det en fordel. 

Du kan dit Excel, er generelt IT-minded, og har gerne kendskab til C5.  

Som person er du selvstændig, ansvarsfuld, dedikeret, trives i et dynamisk miljø, 

og har en naturlig evne til at få folk til at følge dig. Du er god til at skabe dig 
overblik – også når det går stærkt, og dine valg og beslutninger er baseret på 

fakta og grundig analyse ud fra de mange data, som er til rådighed i vores ERP-
system, som giver et godt overblik over forretningen.  

 

Lidt om os 
Hos os bliver du bliver mødt af en uformel omgangstone, humor og 19 kolleger, 

der både er ambitiøse og lægger vægt på at hjælpe hinanden med at nå 
virksomhedens mål. Vi er optaget af, at det skal være rart at gå på arbejde, og vi 

giver stor frihed og indflydelse under ansvar. Vi sætter pris på gode ideer, og er 
hurtige til at eksekvere på ideerne. Vi tænker i muligheder fremfor 

begrænsninger. 

 

Søg jobbet via Jobindex her: https://www.jobindex.dk/jobannonce/377419/supply-

chain-manager-der-drives-af-forandringer-og-udvikling 

Vi behandler ansøgningerne løbende, og forventer jobbet besat pr. 1. marts, men 

er du den helt rigtige, venter vi gerne på dig. Har du spørgsmål til jobbet, så ring 

til Pia Grønborg Steffensen på tlf. 40 73 48 88. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 

HYCON A/S 
Juelstrupparken 11 
DK – 9530 Støvring 

 


