Director of R&D
Lyras A/S

Brænder du for ledelse, og vil du arbejde med nytænkende og værdiskabende teknologi inden for fødevareindustrien?
Hos Lyras A/S udvikler og producerer vi koldpasteuriseringsanlæg til fødevareindustrien med et særligt
fokus på mejerier. Vi er en vækstvirksomhed med store ambitioner og er nytænkende omkring bæredygtighed og optimering af en traditionel produktionsmetode. Vores koldpasteuriseringsmetode med
UV-lys er den første af dens art i verden og vi tilbyder markedet den absolutte mest bæredygtige løsning
inden for pasteurisering.
Vi tilbyder et spændende job, hvor du bliver den overordnede ansvarlige for Research, Development &
Technologi samt Automation. Dit fokus bliver, at sikre den røde tråd, så vi fremadrettet kan fortsætte
vores vækststrategi samt at lede, inspirere og udvikle dine kommende dygtige kollegaer.
Vil du med på rejsen?
Se video om Lyras her: www.youtube.com/watch?v=3DFI0HyQ1Hk

Opgaven
Med reference til CEO vil du sidde med det øverste ansvar for driften og ledelse af de tekniske afdelinger.
Dine primære opgaver er:
•
•
•
•
•
•
•

Gennemføre afdelings- og projektmøder
Budgetopfølgning på projekter og tidsplanstyring
Input og opfølgning på virksomhedens og afdelings strategi.
Faglig involvering og sparring på projekterne
Samarbejde og koordinering med salgsafdeling og produktion
Deltagelse i udvikling af processer og skabe struktur for disse
Udvikling af afdelingerne, herunder resurser til bemanding, IT, uddannelse mm.

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du har erfaring inden for ledelse og har en bred teknisk viden med baggrund som Ingeniør eller lignende. Du er, som leder, en person der tager teten, er proaktiv samt kommer med inspire-

rende og motiverende input til dine kollegaer. Du sætter overlæggeren højt ift. egen indsats såvel som
teamets, og er med til at skabe et fantastisk arbejdsmiljø.
Vi lægger vægt på, at du:
•
•
•
•
•
•

Har minimum 3-5 års erfaring med ledelse af en teknisk afdeling eller et team
Har arbejdet med, eller er motiveret for at arbejde med produktionsanlæg til fødevareindustrien
Taler og skriver dansk og engelsk på højt niveau
Er fortrolig med Office-pakken
Er struktureret, ansvarsbevidst og nysgerrig
Har godt humør og lysten til at gå forrest

Er du interesseret?
Der tilbydes en lønpakke efter kvalifikationer, frokostordning, relevante kurser og seminarer. Vores virksomhed bærer præg af en moderne ledelse og du vil opleve kollegaer, der er positive, hjælpsomme og
brænder for deres arbejde. Der er stor fleksibilitet og frihed i hverdagen og du vil selvfølgelig få en god
start på dit nye job via vores on-boarding program.
Send dit CV og ansøgning, hvis stillingen lyder interessant. Spørgsmål kan rettes til Recruitment og HR
Manager Niels Møller på 22 53 03 67.
Når du søger stillingen, føres du automatisk over i vores system, hvor din ansøgning, CV og øvrige bilag
kan uploades via https://lyras.dk/jobs/. Vi får besked, når materialet er uploadet. Det er vigtigt, at du
følger denne fremgangsmåde, idet vi på denne måde kan tilbyde en langt bedre sikkerhed og dermed
højere beskyttelse af dine personoplysninger. Vi gemmer dine data i op til 6 måneder og du giver dit
samtykke til dette. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på contact@
lyras.dk.

