Produktionschef.
Vores nuværende produktionschef skal til at være selvstændig, hvorfor vi søger en
ny. Det kunne være dig, hvis du brænder for ledelse af en produktion med
komplekse og alsidige betonelementer.
Udover at have en relevant uddannelse og nogle års brancheerfaring, ser vi vores nye
produktionschef med solid ledererfaring og stort kendskab til en
produktionsvirksomhed. Vi forestiller os også, at du allerede har nogle års erfaring fra
en lignende stilling.
Det er helt afgørende for os, at du er struktureret, kan arbejde selvstændigt, tage
ansvar og forstår at samarbejde på tværs med hhv. dine kollegaer og vores kunder. Du
er i den forbindelse løsningsorienteret og dygtig til at kommunikere på skrift og i tale,
både på dansk og engelsk, da vi har mange udenlandske medarbejdere. Det er vigtigt,
at du kan holde kadencen og humøret oppe selv i pressede situationer.
Dine ansvarsområder
Du har det daglige ansvar for produktionen med ca. 100 mand. Til at hjælpe dig har du
5 formænd, der hver især har ansvaret for hver sin afdeling.
Du har ansvaret for at produktionen nås hver dag i den rette kvalitet og arbejder
målrettet på at effektivisere og gøre produktionen så strømlinet som muligt.
Du har fokus på medarbejdertrivsel og gør en stor indsats for at udvikle såvel
medarbejdere som produktion. Du har en kreativ tilgang til tingene og ser
udfordringer frem for begrænsninger.
Vi kvitterer med en attraktiv lønpakke inkl. sundhedsforsikring og pensionsordning. Vi
tilbyder også kantineordning og diverse sociale arrangementer.
Sådan er vi
Da vi er privatejet og har en flad organisationsstruktur, har vi forholdsvis kort vej fra
tanke til handling, uanset hvorfra og fra hvem de gode idéer kommer. Der er derfor
gode vilkår for faglig og personlig udvikling. Derudover kan du se frem til et godt
arbejdsmiljø med frihed under ansvar, hvor der, på trods af travlhed, er plads til et
godt grin.
Interesseret?
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Send din ansøgning til HR chef Lilian
Majgaard Veile på lima@danelement.dk . Du er også velkommen til at kontakte vores
tekniske direktør, Jesper Sørensen på telefon 41122342.

Stolt leverandør til byggebranchen siden 1986
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