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25. august 2021 

 

PERSONALECHEF FRU LUND BAGERI ODENSE 
 

Med åbning af butik nr. 6 er Fru Lund bageri i en rivende udvikling. 

GreveHolm Consult søger for Fru Lund en personalechef, der kan 

udvikle personale, organisation og alle 6 forretninger. 

 

Jobbet: 

Du får det overordnede ansvar for +30 medarbejdere i butikkerne samt 

alles ansættelsesforhold, med primært arbejdssted i Odense NØ, Seden, 

hvor vi har forretning og produktion til alle vores butikker. 

Du skal bruge 50% tid på 

personaleudvikling/ledelse/ansættelser/administration/vagtplaner og 

50% i forretning(er) med kundebetjening og tilhørende opgaver. Dertil 

indgår du i ledergruppen sammen med produktionschefen, de 2 ejere og 

2 butiksledere, der afholder regelmæssige møder hvor virksomhedens 

drift og udvikling besluttes. 

 

I hverdagen er du i tæt samarbejde med produktionschefen, der har 

ansvar for konditorer og bagere, således I selvstændigt sikrer den 

daglige drift. 

 

Arbejdstid: 

Stillingen er fuld tid 37 timer og arbejdstid er efter aftale. Vores 

butikker har åbent alle ugens 7 dage. 
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Kvalifikationer: 

- uddannelse inden for HR, humaniora, erhvervs psykologi el. 

- gerne erfaring med personale og organisationsudvikling fra lignende 

virksomhed 

- gerne erfaring med ledelse af unge u./o. 18 år, deltids-, korttids- og 

erfarne fuldtidsansatte samt ledelse gennem ledere 

 

Personligt: 

- positiv indstilling, serviceminded og godt humør 

- god til samarbejde og en vellidt leder 

- stort overblik og evne til at prioritere opgaver i en travl hverdag 

- struktureret planlægger med et administrativt gen 

 

Du tilbydes: 

Arbejde i en familieejet virksomhed med stolte traditioner. Vi har en fri 

og let omgangstone, hvor du får reference til direktøren/ejer. 

Løn svarende til kvalifikationer. 

Tiltrædelse efter aftale, og vi venter gerne på den rigtige. 

 

Virksomheden: 

Fru Lund er en familieejet virksomhed, der er grundlagt i 1968, som i 

dag ejes og ledes af 2. generation. Virksomheden har mere end 45 

ansatte, fordelt på produktion og 6 forretninger i Odense. Se mere på 

www.FruLundBageri.dk 

 

Ansøgning:  

Sendes sammen med CV pr. e-mail til GreveHolm Consult ApS, Steen 

Holm: sh@GreveHolm-Consult.dk 

Ansøgningsfrist er d. 26. september, men send gerne din ansøgning 

med det samme. 

http://www.frulundbageri.dk/
mailto:sh@GreveHolm-Consult.dk

