Svaneke Bryghus søger Adm. Direktør

Stærk kommerciel profil med FMCG-erfaring
Med reference til bestyrelsen får du det overordnede ansvar for drift og udvikling af Svaneke
Bryghus’ samlede aktiviteter og implementering af vores 2020 strategi. Du skal med synlig og
proaktiv ledelsesstil og med respekt for virksomhedens fundament gennemføre de nødvendige tiltag,
som skaber den ønskede forretningsmæssige udvikling.
Svaneke Bryghus har transformeret sig fra at være en mikrobryggeri-pioner til i dag at være et
anerkendt 100% økologisk bryggeri, der sælger øl i hele Danmark og eksporterer til Norden,
Frankrig og Canada. Bryggeriet er i konstant udvikling, og har en ambition om at være med til at
drive det danske ølmarked.
Arbejdsstedet er på bryggeriet i Svaneke med ansættelse pr. 1. august 2018.

Dine primære arbejdsopgaver


Drive en sund virksomhed, som er toneangivende i det danske craft beer marked.



Sikre og udvikle Svaneke Bryghus’ position i det danske off-trade marked.



Opbygge og videreudvikle eksporten.



Videreudvikle og fastholde Svaneke Bryghus’ brand, image og kommunikation.



Sikre en stærk relation til Premium Beer, som står for al on-trade udenfor Bornholm.



Daglig ledelse af bryggeriet, som består af 11 ansatte – 4 på kontoret, 1 sælger på Bornholm
og 6 i produktion og lager, som ledes af vores brygmester og produktionschef.



Økonomi og budget samt opfølgning på nøgletal, målsætninger og handlingsplaner.



Løbende opbygge en professionel organisation, som kan understøtte den fremtidige vækst.

Din profil
Du har erfaring som salgschef eller direktør i FMCG, og gerne kendskab til drikkevareindustrien,
hvor du har skabt kommerciel succes og udvikling. Du kombinerer dine stærke kommercielle
færdigheder med solid indsigt i hele værdikæden, sundt købmandskab og økonomisk tæft.
Bryggeriet er en succeshistorie på Bornholm, og drives af et stærkt team, som hjælper hinanden, når
tingene spidser til. Du er imødekommende, ansvarsbevidst og initiativrig. Du er en naturlig leder,
som selv går foran med et godt eksempel, og kan samarbejde på alle niveauer. Dine værdier er i
overensstemmelse med Svaneke Bryghus, når det drejer sig om din tilgang til kvalitet, økologi og god
forretningsmoral. Endelig skal du være resultatorienteret, ambitiøs, og have en stærk passion for at
sælge og markedsføre kvalitetsøl.
Du kommer til at stå i spidsen for en solid og ambitiøs virksomhed med et stærkt fundament. Der er
store forventninger til, at du kan tage virksomheden til næste niveau. Du får en central rolle i

forhold til at udnytte forretningspotentialet og skabe den fremtidige vækst. Stillingen kræver en stor
indsats, og du får mulighed for at anvende dine ledelses- og forretningsmæssige kvalifikationer. Løn
efter kvalifikationer.

Ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Daniel Barslund på
telefon 20 96 28 88 eller db@svanekebryghus.dk. Besøg også svanekebryghus.dk.
Ansøgning sendes til maria@svanekebryghus.dk
Ansøgningsfrist den 20. juni kl. 12.
Samtaler afholdes løbende.

Om Svaneke Bryghus
Svaneke Bryghus startede som et lille restaurationsbryggeri i 2000, og var dengang blandt de første
mikrobryggerier i Danmark. I dag er Svaneke Bryghus et veletableret craft-bryggeri, der brygger 1,5
mio. l økologisk øl om året. Svanekeøl forhandles i hele Danmark. Selvom bryggeriet har haft
vokseværk er grundtanken og øl-filosofien stadig den samme som, da bryggeri-eventyret startede.
Svaneke Bryghus vil være kendt for god øl, hvor brygningsprocessen ikke bliver fremskyndet, men
hvor man lader tiden arbejde for sig. Svaneke Bryghus lader sig inspirere af Bornholm, naturen og ømentaliteten, og er netop blevet et 100% økologisk bryggeri. Svanekeøl brygges altid i Svaneke, hvor
bryggeriet beskæftiger 12 årsværk.
Du kender sikkert allerede Svanekes Mørk Guld, SolskinsAle og India Pale Ale, men bryggeriet
brygger faktisk over 30 forskellige øl om året. Nogle sælges i hele landet, mens andre kun fås på
Bornholm. Svaneke brygger også alkoholfri øl under navnet Don’t Worry og har netop lanceret sin
første glutenfri øl. Don’t Worry Pale Ale og Pommière (en fælles fermentering af ølurt og æblemost
med efterfølgende malolaktisk eftergæring) var nomineret til årets ølnyhed 2017 af De Danske
Ølentusiaster.
Endelig var Svaneke Bryghus nomineret til Årets Virksomhed 2018 på Bornholm.

