
 

 
 

Digital Forretningsudvikler til H. Daugaard A/S 
 
Vil du være med til at tage H. Daugaard A/S forretnings-setup til det næste niveau? Så læs 

mere her…  

Du forstår dig på digital forretningsudvikling og customer experience, og så er du nysgerrig; 

især på alt hvad der er digitalt. Lyder det spændende? – så grib muligheden og bliv en del af 

den digitale rejse i H. Daugaard A/S, og vær med til at skabe markedets bedste digitale 

forretningsløsninger inden for logistik og spedition. 

 

Virksomheden 

 

H. Daugaard A/S er en danskejet virksomhed, som er specialiseret i Transport, Logistik og 

Stevedoring. 

 

Virksomheden har hovedsæde i Kolding og datterselskaber i Tjekkiet og Luxembourg, og 

beskæftiger samlet 220 medarbejdere. 

 

Det danske selskab beskæftiger 140 medarbejdere fordelt på afdelinger i Kolding, Vejle og 

Vamdrup. 

 

Stillingen 

 

Din rolle bliver aktivt at deltage i udrulningen af digitale løsninger i organisationen samt være 

projektansvarlig for aktiviteter omkring den digitale forretningsudvikling. Du driver processen 

med at udvikle den digitale strategi med fokus på løbende digital udvikling, som skaber 

forretningsværdi. 

 

Du arbejder tæt sammen med H. Daugaards Group CIO, hvor du sikrer den overordnede 

vision, skaber begejstring for opgaven og ikke mindst er primus motor i samarbejdet med 

organisationen. 

Dine opgaver bliver blandt andet at: 

• drive projekter med udgangspunkt i vores forretningsstrategi 

• definere potentialer og sikre nyudvikling og problemløsning med fokus på 
slutbrugerens behov 

• oversætte forretningens behov til digitale løsninger 
• formulere og visualisere nye behov for digital understøttelse 
• indgå i alle aspekter af udviklingsarbejder sammen med interessenter og leverandører 

(idegenerering, analyse, design, udvikling og test) 
• understøtte de organisatoriske processer i et team med høj faglighed 

 

 

 



Kandidaten 

 

Du har erfaring som digital forretningsudvikler enten internt i større organisationer, eller som 

ekstern konsulent, hvor du med succes har bidraget til digital forretningsudvikling. Du er 

mester i at drive projekter, både på det strategiske og taktiske niveau. 

 

Opgaven kan være stor eller lille, men du tager ansvar og styrer processen fra koncept til 

eksekvering, og er selv hands-on og klar til at gå foran for at overgå dine kollegers 

forventninger. 

 

Desuden er du hurtig til at sætte dig ind i virksomhedens, struktur og processer – og du 

formår at formidle din viden videre på en forståelig og let tilgængelig måde. 

 

Flydende i dansk og engelsk på skrift og i tale er et krav. 

 

Endelig skal du være imødekommende og proaktiv i samarbejdet med dine kollegaer, og god 

til at skabe og vedligeholde gensidigt værdiskabende relationer. 

Yderligere oplysninger 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Group CIO Lars Romsøe på 

telefon 23 71 96 45 eller på mail: lre@h-daugaard.dk 

Ansættelsesforhold 

Du tilbydes en fuldtidsstilling med en lønpakke og pension som modsvarer kravene til 

stillingen, desuden får du PC, bredbånd og mobiltelefon stillet til rådighed, samt en 

sundhedsforsikring. 

Dit arbejdssted er på virksomhedens hovedkontor i Kolding, men der skal forventes rejsedage 

til selskabets udenlandske lokationer. 

Ansøgningsfrist 

 

Send din ansøgning og CV senest den 31. august 2020 til lre@h-daugaard.dk 
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