
      

     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. 

 

 

 

Til vores Skandinaviske Master Data Team med hovedsæde i Københavns Lufthavn søger vi snarest muligt en 
fuldtidsmedarbejder til en stilling som  
 
 

Planner, Central Data Management Team 
 

 

Jobbet 
Vi leder efter dig, som kan hjælpe os med at oprette og vedligeholde vores produkter i det lokale 
produktionssystem. Du skal være med til at beregne arbejds- og materialeudgifter, forberede interne 
produktionsdokumenter samt menu specifikationer til kunderne i henhold til firmaets retningslinier. Derudover 
skal du deltage i menupræsentationer sammen med vores kunder. 
Vi udarbejder tillige diverse statistikker og opretter samt ajourfører diverse data.  Derudover arbejder vi 
løbende med diverse ad-hoc opgaver med relation til flycateringdriften. 
 
Personlige kvalifikationer 

Som person er det vigtigt at du er serviceminded. Du skal både kunne arbejde selvstændigt, men samtidig er 
det også vigtigt, at du har gode samarbejdsevner.  
 
Faglige kvalifikationer 

Du skal have erfaring fra restaurationsbranchen, gerne med en faglig uddannele som kok. Derudover skal du 
være superbruger i MS Office pakken. Har du kendskab til SAP (MM, PP, SD) er det en stor fordel. Eftersom 
koncernsproget i Gate Gourmet er engelsk, skal du have et godt kendskab til engelsk, både i tale og på skrift. 
 
Tiltrædelse 

Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Flere oplysninger 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Elise Kugler, Head of Central Data Management 
Scandinavia på telefon: 32 47 08 76. 
 
Ansøgningsfrist 

Du bedes fremsende din ansøgning og CV snarest muligt til: aholm@gategourmet.com  
Alternativt med post til:  Gate Gourmet Danmark Aps, att: HR, Amager Landevej 119, 2770 Kastrup, Danmark. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest muligt og senest den 31. august 2010. Vi gennemgår 
ansøgninger løbende. 
 
 
Vi glæder os meget til at læse din ansøgning! 


