Produktionsplanlægger
DAN-ELEMENT A/S i Skive har fortsat utroligt travlt med nogle af de mest udfordrende byggeprojekter i
Danmark, og har derfor brug for en produktionsplanlægger med stort overblik til at varetage planlægning og
prioritering af den daglige produktion.
Om stillingen
Som produktionsplanlægger vil du få en nøgleposition i forhold til at den daglige produktion planlægges og
prioriteres optimalt, samt at alle interessenter til enhver tid har den nødvendige information. Du har ansvaret
for den overordnede sagstidsplan, som danner grundlag for produktions- og leveranceplaner. Planlægningen
er i høj grad data-drevet og sker i Navision.
De primære ansvarsområder er således:
•

Overholdelse af leveringstider, med baggrund i stram planlægning og koordinering af ressourcer

•

Sikre at planlægningen etableres med en god team-ånd

•

Vedligeholdelse af sagstidsplan, med opdaterede produktionsplaner til følge

•

Kommunikation med salg, projektledelse, produktion og indkøb

Hvem er du?
•

Du er en person med stort overblik og du sætter en ære i at ”have orden i penalhuset”

•

Du kan lide at have styr på dine aftaler, og du bruger meget gerne IT (Navision, Excel) til at skabe
det nødvendige overblik. Du er således på forkant med planlægningen, og kan derfor sikre at
kommunikationen til dine kolleger er koordineret og rettidig

•

Du har formentlig en produktionsteknisk baggrund, som ikke behøver at være fra betonbranchen

•

Du trives med at have en central rolle i virksomheden og kan holde hovedet koldt, når tingene kører stærkt

•

Du arbejder selvstændigt og er proaktiv i forhold til at etablere de nødvendige kontakter og finde den
nødvendige information

Ellers er du kendetegnet ved
•

At have godt humør og en positiv tilgang til opgaver og mennesker

•

At være kvalitetsbevidst og struktureret

•

At kommunikere klart i skrift og tale på dansk, også gerne engelsk

•

At tage ansvar og have en pragmatisk tilgang til at løse opgaverne

Dan-Element tilbyder:
En attraktiv lønpakke inkl. sundhedsforsikring og pensionsordning. Desuden kan nævnes
kantineordning og mulighed for at deltage i op til flere sociale arrangementer i løbet af året.
Virksomheden er privatejet og har en flad organisationsstruktur, så der er forholdsvis kort vej
fra tanke til handling, uanset hvorfra og fra hvem de gode idéer kommer. Det giver hver
enkelt medarbejder gode vilkår for faglig og personlig udvikling. Derudover kan du se frem
til et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar.
Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt headhunter Thomas
Aagaard på 23 73 39 13, eller søg via linket herunder.
https://app.jobmatchprofile.com/p2mrm6

Dan-Element A/S . Fabriksvej 12
DK- 7800 Skive . Tlf. +45 97 58 52 22
de@danelement.dk . www.danelement.dk

Stolt leverandør til byggebranchen siden 1986
Dan-Element A/S producerer betonelementer på specialbestilling for den danske byggebranches dygtigste aktører. Virksomheden, der p.t. beskæftiger 130 medarbejdere,
har administration, tegnestue og fabriksanlæg på samme adresse, hvilket sikrer en yderst smidig logistik. Herunder hviler driften på et sundt værdisæt, hvor innovation,
professionalisme og arbejdsglæde altid sætter dagsordenen. Både indadtil og udadtil.

