Produktions controller
Har du flair for optimering i produktion, controlling og Dynamics Nav 2017/Power BI?
Brænder du for en central rolle, hvor du i samarbejde med produktionen og den Tekniske
Direktør skal bidrage med løsninger til at optimere indtjening og processer?
Hos DAN-ELEMENT A/S i Skive er der travlhed med at skabe løsninger til spændende byggerier
i hele Danmark, og mange års stigende vækst kalder nu på sammenhæng mellem
produktionseffektivitet og finansielle nøgletal.
Om stillingen
Stillingen er ny oprettet, og vi søger en ambitiøs selvstændig produktions controller, som skal
hjælpe os med optimering og udvikling af arbejdsgangene i produktionen af betonelementer til
nogle af Danmarks mest prestigefyldte byggeprojekter.
Du skal med reference til den Teknisk Direktør varetage følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Produktions- og omkostningsopfølgning
Definering og løbende opdatering af KPI’er
Initiativtager og tovholder på implementering af produktivitetsfremmende tiltag
Support, analyse og rapportering til direktionen
Analyse af IPO
Efterkalkulation og igangsættelse af korrigerende initiativer
Diverse ad hoc opgaver

For at få succes i stillingen som produktions controller er det vigtigt, at du har god end-to-end
forståelse, forretnings- og produktionsteknisk forståelse fra en produktionsvirksomhed, som du
formår at omsætte til gode resultater. Det er derfor vigtigt, at du interesserer dig for den
forretningsmæssige del af jobbet som controller – at du ser sammenhænge, og bruger din
viden til at forstå hele værdikæden.
Hvem er du?
Uddannelsesmæssigt har du sikkert en teoretisk baggrund som Cand. Merc. men du kan også
have taget andre veje, for at nå et tilsvarende niveau af viden.
Det vil desuden være en klar fordel, hvis du har erfaring fra tilsvarende stilling i en
ordreproducerende industrivirksomhed, er vant til at arbejde med Dynamics Nav 2017, Power
BI og Excel på højt niveau.
Som person forventer vi, at du arbejder selvstændig, analytisk, proaktiv og jordbunden. Du har
en udpræget forretningsforståelse og evner med dit høje energiniveau at bevare overblikket,
samtidig med at du ikke mister fokus på vigtige detaljer.
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Du vil få en hverdag, hvor din succes i høj grad bliver bundet op på din evne til at samarbejde
på alle niveauer i organisationen. Det er derfor vigtigt, at du har gode samarbejds- og
kommunikationsevner. Det er desuden vigtigt, at du formår at videreformidle komplekse
analyser, så de også kan forstås af "ikke-økonomer".
Er du interesseret i stillingen, og har du lyst til at vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte headhunter Thomas Aagaard på telefon 2373 39 13.
Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt og læser derfor ansøgninger løbende. Vi glæder
os til snarest at modtage din skriftlige ansøgning og cv.
Du søger stillingen som ’Produktions controller’ ved at klikke på linket nedenfor.
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.
Søg her: https://bit.ly/DEcontroller
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