Produktionschef
Driftsledelse

Planlægning

DOT A/S er markedsleder indenfor varmforzinkning i Danmark, og er inde i en meget
positiv udvikling med øget forretningsomfang
og øget indtjening.
Den nuværende produktionschef i Køge er
midlertidigt på andre opgaver, og til at varetage jobbet i dennes fravær søger vi en erfaren
produktionschef. Der er i første omgang tale
om en interim stilling på 1 års varighed, men
der kan være mulighed for fastansættelse.
Den nuværende produktionschef i Køge
er midlertidigt på andre opgaver, og
til at varetage jobbet i dennes fravær
søger vi en erfaren produktionschef.
Der er i første omgang tale om en interim stilling på 1 års varighed, men der
kan være mulighed for fastansættelse.
Du får ansvaret for drift, planlægning,
kvalitet, vedligehold og indkøb af forbrugsvarer.

Kvalitet

Du bliver leder af et større hold på i alt
35 mand. Der arbejdes i flere skift, og
natholdet ledes af en arbejdsleder med
reference til dig. Du indgår i fabrikkens
ledergruppe og refererer til fabrikschefen. Du vil i en kortere overgangsfase kunne trække på den nuværende
produktionschefs erfaring og indsigt i
jobbet, men forventes i løbet af kort tid
at være selvkørende. Har du kendskab
til varmforzinkning eller den sorte industri er det en fordel, men ikke et krav.
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som maskinmester eller tilsvarende. Du har en god økonomisk indsigt og en meget forretningsorienteret tilgang til ledelse. Du er en erfaren
bruger af IT, og du har en opdateret
viden om LEAN og produktionsledelse
generelt. Du kan både have en fast og
konsekvent hånd om tingene når det er
krævet, men din lederstil tager udgangspunkt i god mandskabsbehandling. Du skal evne både at motivere og

DOT A/S, med hovedkontor i Fasterholt, afdelinger i Ferritslev og Køge, og datterselskaber
i Sverige er en moderne virksomhed indenfor
varmforzinkning, metallisering og maling. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 250 medarbejdere i Danmark og ca. 100 medarbejdere i datterselskaber i Sverige. Du kan se mere om DOT A/S på
www.dot.dk.

udvikle, og du får ansvar for at videreføre det gode klima i afdelingen.
Som person er du målrettet og resultatorienteret. Du arbejder med systematik og struktur, og du formår at få
tingene til at fungere i et meget praktisk orienteret miljø. Du er god til at
kommunikere på en enkel og ukompliceret måde, og du møder folk i øjenhøjde.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en organisation på vinderkurs.
Omgangstonen er uhøjtidelig og der er
på samme tid plads til ambitioner og
god humor. Løn og ansættelsesvilkår
forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer og har
du forudsætningerne for at løse denne
opgave, så send din ansøgning mærket
”PC-1214” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til stillingen er du
velkommen til at kontakte os på telefon
73 62 90 00.
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