Hold øje med job i fødevarebranchen
Der er brug for djøfere i fødevarebranchen til at finde nye internationale
markedsmuligheder, sørge for en effektiv logistik og strømline processer.

Danmarks fødevareindustri er blandt verdens førende og producerer mad til 15 millioner
mennesker om året. Branchen omsætter for ca. 150 mia. om året, og der er ca. 50.000
ansatte. Branchen er underforsynet med medarbejdere der har en mellem- til lang
uddannelse. Derfor kan du overveje at søge job i denne branche.
Herunder kan du se de typiske jobfunktioner, der er brug for:


Som Product Manager/Category Manager har du ansvaret for et produkt eller en
produktgruppe. Du har fx ansvaret for markedsanalyse, strategiudvikling,
markedsføring /kommunikation, emballage, produktudvikling og –tilpasning samt
lancering.



Som Key Account Manager arbejder du med styrkelse af relationer til eksisterende
og fremtidige kunder. Desuden skal du identificere kundernes behov, drive
kundeprojekter med R&D og produktion, sikre at den rigtige løsning implementeres,
samt indsamle og formidle markedstendenser.



Som Export Manager har du det overordnede ansvar for et eller flere
eksportmarkeder, herunder vækststrategier, forretningsplaner, salgs- og
markedsføringsindsats m.m.



Desuden er der også jobmuligheder inden for, supply chain, økonomi, jura og HR.

Findes der en særlig ”fødevareprofil”?
Din vej ind i fødevarebranchen kan blive lettere, hvis du kan svare ja til nogle af disse
kompetencer:


Teknisk forståelse for produkter eller processer relateret til fødevarer



Forståelse for kvalitet, hygiejne og fødevaresikkerhed



Indsigt i optimering af råvareudnyttelse og omkostningsminimering i hele
værdikæden



Da branchen er præget af mange forskellige tekniske faggrupper, er det vigtigt, at
du har tværfaglig forståelse og fokus på opbygning af relationer internt og eksternt.

Hvad skal du yderligere være opmærksom på?
Fødevarebranchen er storeksportør af deres produkter, så der er stort behov for profiler
med en international baggrund og uddannelse. Hovedeksporten går til Europa, men der er
en stærkt stigende eksport til Asien og USA. Selv om der er en generel stor eksport af
fødevarer, er der en række mindre og mellemstore virksomheder, som endnu ikke
eksporterer. De har et uforløst eksportpotentiale, som du kan være med til at løfte.

Hvor finder du jobbet?
Jobbene i fødevarebranchen finder du via jobdatabaser som www.jobunivers.dk,
www.food-supply.dk/job og www.foodjob.dk. Men ellers er det et område, hvor du er
nødt til at skrive uopfordrede ansøgninger og måske besøge virksomheden.
Det er også muligt at møde virksomhederne på de store fødevaremesser, der løbende
afholdes. Eksempelvis Foodtech der afholdes ultimo oktober i Herning, eller FoodExpo
der afholdes hvert andet år (næste gang i 2018).
Du kan også finde mange fødevarevirksomheder og arrangementer i de forskellige
klynger. Fx www.futurefoodinnovation.dk, www.DanishFoodCluster.dk,
www.foodnetwork.dk, Agro Food Park eller www.inspirefood.dk

Vil du søge efter specifikke fødevarevirksomheder, skal du søge via erhvervsdatabasen
Bisnode i Djøf Jobværksted i København eller Aarhus. Søg efter branchekoderne 101110
– 11070.

