
CEO-udfordringen:

Der søges en ny CEO til DSA Group i Slovakiet, som kan fortsætte den lønsomme og succesfulde vækstrejse ved fortsat at effektivisere basisforretningen, øge 
penetrationen på de prioriterede markeder samt udvikle og styrke indsatsen fremadrettet i værdikæden.

Krav til kandidaten:

Information & Ansøgning

Den rette CEO-kandidat er dansker eller international og måske allerede udstationeret/med erfaring fra Østeuropa eller andre relevante lande og har solid 

erfaring indenfor ”farm management”. En kompetent og erfaren CEO som kan formidle de velkendte høje standarder, som er knyttet til drift af dansk 

landbrug. Der kræves en stærk analytisk og kommerciel forretnings forståelse med henblik på at udnytte markedsmulighederne og udfordre den 

eksisterende opfattelse heraf. En person som kan eksekvere og som kan veksle mellem det strategiske og operative niveau. 

Kandidaten har dokumenteret erfaring med ledelse, herunder forandringsledelse og mestrer people management med evner til at inspirere og motivere Kandidaten har dokumenteret erfaring med ledelse, herunder forandringsledelse og mestrer people management med evner til at inspirere og motivere 

såvel den enkelte som teamet mhp. at skabe den rigtige energi i organisationen. Der fordres erfaring med organisations udvikling og forståelse for 

betydningen af rette værdier i international kultur. Denne unikke stilling med ambitiøse mål henvender sig til en kandidat, som møder følgende kriterier:

Dokumenteret erfaring med farm management - ideelt både agrar og svineproduktion.

Forretnings- og resultatorienteret med innovativt tankesæt.

People management – ledelse med international kulturforståelse.

Vant til P&L og strategiansvar i tilsvarende virksomhed med minimum 50-100 ansatte.

Erfaring med digital transformation af både driftsprocesser og organisationer.

International erfaring – ikke den første udstationering.

Relevant dansk eller international landbrugsuddannelse.Relevant dansk eller international landbrugsuddannelse.

Dansk/international baggrund – kan formidle de velkendte danske landbrugskompetencer.

Er klar til udstationering – for den rette kandidat kan der findes fleksible modeller.

Ansættelsesprocessen varetages af Horton International og yderligere information om stillingen kan fås ved at kontakte Managing Partner Palle Rasmussen
på telefon +45 21 77 45 48. Ansøgning med relevante bilag sendes til: rasmussen@hortoninternational.com. Alle henvendelser behandles fortroligt.

DSA Group er en af de førende landbrugsvirksomheder i Slovakiet med speciale indenfor planteavl og svineproduk tion. Virksomheden er grundlagt i 2001 af en 
lille gruppe fremsynede danske landmænd, som har mange års erfaring med landbrugsproduktion i forskellige europæiske lande. Virksomheden har været på en 
omfattende vækstrejse og der dyrkes ca. 11.000 ha jord og der sælges årligt 385.000 grise baseret på 11.500 søer. DSA Group har 225 dedikerede medarbejdere 
og har siden etableringen med succes præsteret sorte tal på bundlinjen i alle årene. DSA Group er gearet både investeringsmæssigt og organisatorisk til fortsat 
at gribe vækstmuligheder. Fokus er på at sikre den rette balance mellem miljøet, lokalsamfundet, de ansatte og produktionen mhp. løbende at sikre udvikling
af en bæredygtig landbrugsforretning. 

Dan Slovakia Agrar er beliggende i det sydlige Slovakiet, 50 minutters kørsel fra Bratislava og 90 minutter fra Wien og Budapest.

Læs mere om Dan Slovakia Agrar på: www.dsa.sk

Dan Slovakia Agrar
søger en ny CEO

Send venligst din ansøgning til:  
rasmussen@hortoninternational.com


