Produktionschef

Mindre underleverandør i Trekantområdet
Vores kunde, en velkonsolideret familieejet virksomhed, er inde i en spændende udviklingsproces, hvor
blandt andet et generationsskifte vil ske inden for
en kortere periode. Virksomheden står på et solidt
fundament, der er kendetegnet ved stærke relationer
til kunder man har arbejdet sammen med i mange
år, kombineret med en unik teknologisk viden inden
for sit område. Med reference til den adm. dir. søger
vi en produktionschef, der som en del af ledergruppen bliver en nøgleperson i den fortsatte udvikling af
virksomheden.
Med fokus på at optimere og effektivisere produktionen, får du ansvaret for 22 engagerede medarbejdere, der arbejder i 3 holds skift. Der er tale om
medarbejdere med en forholdsvis høj anciennitet,
som har stor faglig og praktisk viden omkring produktionen. Dit fokus vil være på at optimere work flow og
produktionsplanlægningen, så de ressourcer der er til
rådighed anvendes bedst muligt. Med en opdateret
værkstøjskasse indenfor produktionsstyring, skal du
sætte mål og retning, og sammen med dine medarbejdere høste frugterne af bedre og mere effektive
måder at gøre tingene på.
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som Pingeniør, eller anden relevant teknisk baggrund.
Kendskab til form- og/eller sprøjtestøbning er en

fordel. Herudover har du en solid ledererfaring fra et
tilsvarende job i en ordreproducerende virksomhed,
hvor produktionen tilrettelægges og optimeres med
baggrund i produktionsdata. Du er en erfaren bruger
af IT, og har du erfaring med indkøring af ERP-systemer, vil det være en fordel.
Som person er du en udadvendt og kommunikerende leder, der med afsæt i en åben og involverende
lederstil evner at motivere og udvikle dine medarbejdere. Du er analytisk stærk, og evner hurtigt at
gennemskue komplekse problemstillinger, og komme
til sagens kerne. Det tillægges stor værdi, at du er
forretningsorienteret, og evner at se dit område i
et større perspektiv, og samtidig omsætte dette til
praktisk handling. Du evner at skære igennem når det
kræves.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en organisation, der rummer et stort uudnyttet potentiale.
Der er tale om en uformel omgangstone i en meget
flad organisation. Løn og ansættelsesvilkår forhandles
individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har du det der
skal til at skabe succes i dette job, så send din ansøgning til job@comentum.dk mrk. ”Produktionschef
09-13”. Har du spørgsmål til stillingen er du meget
velkommen til at kontakte os mobil tlf. 30 46 28 58.

Virksomheden er en ordreproducerende underleverandør
til mange forskellige brancher, der foruden teknologisk viden
på området, i større og større grad indgår i dialog med
kunderne omkring deres produktudvikling. Produktionen
er en variation af store og små serier. Kunderne findes i dag
fortrinsvis på hjemmemarkedet, men fokus vil i de kommende
år også være på de nære eksportmarkeder.

