Produktionschef til V. Brøndum A/S i Silkeborg
Human Skills søger en dygtig produktionschef til V. Brøndum A/S, der kommer til at spille en central rolle
i forhold til at lede, drive og sikre udviklingen af en mangeårig succes.
Som produktionschef hos V. Brøndum A/S får du ansvaret for produktion af støvsugere samt for
serviceværkstedet. Herunder indgår også ansvaret for kvalitetskontrol af både indkøbte komponenter
og færdigproducerede varer. Som produktionschef er du ansvarlig for den daglige ledelse af 10
velfungerende, meget erfarne og selvkørende medarbejdere. Dit daglige ansvar bliver derfor at sikre, at
teamet kontinuerligt har fokus på at yde høj kvalitet og produktivitet. Ydermere får du ansvaret for
vedligeholdelse og udbygning af kvalitetsstyringssystemet med henblik på en senere certificering op
mod DS/EN ISO 9001.
Som produktionschef bidrager du ligeledes med dine kompetencer og assisterer kollegerne i
søsterselskabet BRØNDUMSEATS A/S, som er lokaliseret på samme adresse, og i datterselskabet
EnviroVac i Leicester, UK.
Stillingen fordrer, at du har høje tekniske kompetencer og forståelse for processerne i produktionen af
tekniske apparater. Det er vigtigt, at du konstant har fokus på optimering af produktionen, uden at
dette går ud over fleksibiliteten og det høje serviceniveau til kunderne. Dette er afgørende for en
nichepræget virksomhed som V. Brøndum A/S.
Stillingen refererer til direktøren, og du bliver en del af ledergruppen.
Forventninger til dine faglige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Du har min. 3 års erfaring med daglig ledelse af produktion og det forventes, at du kan
dokumentere positive erfaringer fra en tilsvarende stilling.
Du har erfaring med og interesse i planlægning og produktionsoptimering. F.eks. via LEAN eller
anden relevant fremgangsmåde.
Du evaluerer og kommer med forslag til løbende forbedringer af systemer. Der afholdes
regelmæssige kvalitetsmøder med direktøren.
Din tekniske erfaring er solid, og du er vant til at igangsætte drifts- og produktionsudstyr,
herunder både velafprøvet udstyr samt nye automatiseringsprojekter.
Du har interesse/erfaring som tovholder i forhold til omstilling til grøn, bæredygtig produktion.
Du har gode IT-færdigheder. Gerne med erfaring fra Navision.
Du er flydende på dansk og behersker engelsk i skrift og tale. Kendskab til tysk er en fordel.

Personlige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Du er den moderne ledertype, der kan give ansvar og udvikle medarbejderne – du har øje på
deres ressourcer og kompetencer og ønsker at støtte dem i at udvikle disse.
Du interesser dig for og motiveres af at lede mennesker.
Du sikrer, at opgaven lykkes, så det færdige produkt lever op til kundens forventninger.
Du er fleksibel, går forrest og viser vejen.
Du er kvalitetsbevidst, struktureret og vedholdende.
Du er positiv af natur, initiativrig og en god holdspiller.
Du besidder gode samarbejdsevner og forstår vigtigheden af at kommunikere med kunder og
kolleger.

Uddannelse:
Du er måske uddannet elektroingeniør, produktionsingeniør eller maskiningeniør. Dette kombineret
med praktisk erfaring og min. 3 års ledererfaring.
Du tilbydes:
Høje frihedsgrader under ansvar. En spændende og udfordrende hverdag i en velfungerende afdeling.
Stillingen er på fuld tid. Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning, sundhedsforsikring og bonus.
Spørgsmål og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så er du velkommen til at kontakte Peter Schrøder fra Human Skills på
mobil 6119 9916. Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning samt CV via e-mail på
ansogning@humanskills.dk. Vi afholder løbende samtaler.
Kort om V. Brøndum A/S:
V. Brøndum A/S er producent af heavy duty støvsugere til byggebranchen, industrien og skadessanering
m.fl. Produktionen ligger i Silkeborg, og maskinerne afsættes over hele verden, dog primært i Nordeuropa.
Derudover er V. Brøndum A/S leverandør af professionelle rengøringsmaskiner til den danske
rengøringsbranche. Herunder et bredt program af støvsugere, men også gulvvaskemaskiner, damprensere,
tæpperensere m.m. Disse produkter importeres fra nogle af Europas førende producenter og forhandles i
Danmark. Virksomheden er grundlagt i 1964 og har i dag 26 ansatte. For yderligere information:
www.broendum.com

