Stillingsannonce - Produktionschef
Human Skills søger produktionschef for virksomhed tæt på Silkeborg med fuld produktion og salg til
Skandinavien og Europa. Virksomheden er markedsførende i Danmark indenfor sit felt.
Stillingen:
Som produktionschef sikrer du den daglige drift ved at planlægge og tilrettelægge produktionen, optimerer
processer, vedligehold og implementering af kvalitetsstyringer, herunder ISO/9001. Der produceres ligeligt til
lager og ordrer. Virksomheden er i kraftig vækst og der er i højere grad brug for optimeringer, således output
øges med den nuværende kapacitet. Øget krav fra kunder omkring logistik og kvalitet kræver at
produktionschefen har lyst til, at arbejde med andet end rent produktionsmæssige opgaver/ansvarsområder.
Der er daglig ledelse af 11 medarbejdere fordelt på 3 produktionsområder. Produktionschefen skal udvikle
produktionsteamet til kontinuerligt, at have høj kvalitet, effektivitet og produktivitet. Der er tale om en
spændende ledelsesmæssigudfordring og en stilling, hvor produktionschefen driver og udvikler
produktionen. Produktionschefen kommer til at spille en central rolle i virksomheden. Produktionschefen
indgår i ledergruppen sammen med den Adm. Direktør og den Økonomiansvarlige.
Denne stilling refererer til Adm. Direktør
Faglige kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfaring med daglig ledelse af produktion
Erfaring med planlægning og implementering af produktionsoptimering, herunder LEAN, 5S eller
anden relevant fremgangsmåde
Erfaring med vedligehold og implementering af kvalitetsstyringer, herunder ISO/9001
Teknisk erfaring med igangsætning og drift af produktionsudstyr. Herunder både velafprøvet udstyr
samt nyt automatisk udstyr
Indsigt i logistiske udfordringer og lageroptimeringer, herunder råvarer og færdigvarer
Gerne erfaring fra samarbejde med eksterne transportpartnere
Naturlige færdigheder med Office og Navision
Behersker dansk, gerne engelsk

Personlige kompetencer:
•
•
•
•
•

Moderne ledertype der kan give ansvar, motiverer og udvikle medarbejdere
Ambitioner om at kunne gå forrest og vise vejen med nye måder at håndtere driften i respekt for
virksomhedens kultur, værdier og metodiske processer
Fokus på mennesker, processer, opgaver og resultater ligevægtigt prioriteret
Kan indgå i en virksomhed, der udvikler sig hen imod at blive en 100% trimmet industrivirksomhed
med respekt for virksomhedens historiske kompetencer og resultater
Trives i en mindre organisation, hvor der både skal tænkes analytisk og handles i praksis

Der tilbydes en attraktiv løn der matcher branchen og dine kvalifikationer.
Ansøgning:
Er du interesseret i stillingen bedes du fremsende ansøgning til nedenstående adresse. Yderligere
informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder på telefon nr. 61199916.
Ansættelse: Hurtigst muligt
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