
  
  
  

     Great food... and so much more 

 
 

Gate Gourmet en international airline catering virksomhed og er markedsførende inden  for sit felt. Gate Gourmet opererer på b-t-b 

markedet. Vi producerer og afsætter vores produkter over hele verden. Vi har en årlig omsætning på over 10 mia. kr. Gate Gourmet 

er repræsenteret i 30 lande og har 22.000 medarbejdere på verdensplan. Læs mere på: www.gategourmet.com. 
 

 
Internt Stillingsopslag 

 
Vi søgte i december 2011 teamledere til produktionen. 

 Vi er fortsat igang med at finde til B2. 
 

   

Team Leader - Production  
 

Trives du i en hverdag, hvor to dage ikke er ens? Har du lyst til at blive udfordret på dine kompetencer indenfor 
ledelse og er du til opgaver og udfordringer af høj kompleksibilitet? Så søg stillingen som Teamleader. 
 
Jobbet 
Som Teamleader vil du sammen med dit team af dygtige medarbejdere være ansvarlig for den daglige 
operation af produktionen. Din primære opgave er at sikre, at opgaverne bliver udført rettidigt og med høj 
kvalitet. Du har ansvaret for en systematisk og struktureret ressourceplanlægning samtidig med at du vil have 
et tæt samarbejde med de øvrige teamledere i produktionen.  
 
Du vil bl.a.: 

• Supervisere, vedligeholde og kontrollere den daglige operation af Food, Dish Wash, Kit Pack og Cutlery 
produktions processerne  

• Opbygge og vedligeholde højt fagligt kompetenceniveau blandt medarbejderne 
• Sikre at afdelingen overholder og efterlever reglerne for HACCP 
• Have mange ad hoc opgaver 

 
Stillingen er på 37 timer om ugen med skiftende arbejdstid og weekendarbejde her anden weekend.  
 
Faglige kvalifikationer 
Du har en baggrund indenfor catering- eller restaurantionsbranchen, men det er ikke et afgørende krav. 
Derimod skal du have dokumenteret ledererfaring på minimum 3 år. Du arbejder struktureret og målrettet med 
dine opgaver og du er god til at arbejde med it-systemer og Office-pakken. Har du kendskab til SAP og 
HACCP er det en klar fordel. Du er flydendde i dansk og engelsk – både mundtligt og skriftligt.  
 
Personlige kvalifikationer 
Vi lægger vægt på at du som person er i besiddelse af meget stærke lederegenskaber og du skal kunne 
præsentere dine synspunkter direkte. Det er altafgørende for din succes i jobbet, at du får opgaverne udført 
som planlagt og samtidig kan bevare roen og overblikket, når situationen spidser til. Du er procesorienteret og 
har erfaring med at løse opgaver og udfordringer med høj kompleksibilitet – med andre ord du er 
løsningsorienteret og idérig og ser muligheder fremfor begrænsninger.  
 
Tiltrædelse 
Snarest muligt. 
 
Ansøgningsfrist 
Du bedes fremsende din ansøgning samt CV snarest muligt og senest den 24. februar 2012 til: HR afdelingen - 
Jobdk@gategourmet.com.  


