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Hvad er den største motivation og udfordring i dit job lige nu?
Det som motiverer mig er, at være en del af et high-performing team, at være en del af 
Sustainability rejsen, det at have indflydelse på dagen i morgen – Engineering tomorrow’s 
logistik – er en spændende og fantastisk mulighed.

Udfordringen er at blive i stand til at tage gode beslutninger, i en verden som ændrer sig 
hurtigt og ofte, med stigende kompleksitet og ikke mindst med manglende gennemsigtighed 
i mængden af data.

At balancere og afveje kundeservice niveau, med produktivitet og lagerbinding er en af de 
største udfordringer i øjeblikket.

JANNI NINA JEPSEN
Director – Global Logistics Development
& Process Support, Danfoss A/S.

Uddannet produktions ingeniør (1993), HD i organisation og 
ledelse (2005) samt IBC MBA i Business Management (2013). 

Har tidligere arbejdet for virksomheder som Siemens Wind Power, Dantherm Air
Handling A/S og Vestas A/S, med ansvar for logistik og planlægning.  Siden 2013 ansat
i chefstillinger hos Danfoss A/S. 

Direktør for Global Inbound Logistics, med ansvar for 6 fabrikker globalt placeret og har
her været med til at bygge og udvikle lokale og globale organisationer i virksomheden. 

Direktør for Danfoss Cooling - Global Sales, Inventory & Operations Planning (SIOP), med 
ansvar for segmentets overordnede forsyningsstrategi, taktisk planlægning af efterspørgslen 
på tværs af køleforretningerne og sikre bedst muligt input til forsyningskæden. 

For nylig udnævnt til direktør for al logistikudvikling og processupport i Danfoss 
Climate Solutions segmentet, med ansvar for udvikling og digitalisering af logistik og 
planlægningskoncepter og sikre transformation til fuldt fokus på customer experience
i samarbejde med salg og kunder. Den digitale transformation af forsyningskæder er
højt på dagsordenen.


