Jobopslag

Produktionsplanlægger til vores træværksted i Frederikshavn
Vil du være med til videreudvikle vores produktion og træværksted som leverer møbel- og interiørløsninger
særligt til Marinebranchen?
I Frederikshavn har vi vores egne produktionsfaciliteter, som omfatter et møbelsnedkeri med topmoderne
maskiner. På vores snedkerværksted producerer vi flere forskellige møbelserier i såvel standardstørrelser
som specialstørrelser og specialdesigns. Vores møbler er i høj kvalitet og fremstilles i et bredt udvalg af
træsorter, laminater og andre materialer. Vi leverer og monterer komplet indretning af kahytter, messer,
kabysser, restauranter, lounge-områder, fællesrum, broer og vaskerier. Vi har langvarige og loyale
kunderelationer og leverer til de største værfter og rederier i Norden.
I stillingen som produktionsplanlægger vil du få en udfordrende og spændende hverdag og med stor frihed
til at præge dine opgaver. Du vil i det daglige referere til værkstedschefen, og sammen vil I stå for den
daglige drift og videreudvikling af træværkstedet.

Hovedopgaver og ansvarsområder:












Igangsættelse og fordeling af værkstedsmedarbejdere.
Opgavefordeling og effektivisering af værkstedsfremstillingen.
Opfølgning på at leveringstider overholdes.
Optimering og udnyttelse af værkstedsressourcerne.
Samarbejde med lagerfunktion, indkøbsfunktion, og formænd.
Udarbejdelse af produktionsgrundlag / opskæringslister
Assistance til opmåling af møbler på diverse projekter.
Bestilling af materialer til værkstedsfremstilling.
Kvalitetssikring af igangværende værkstedsproduktionen, herunder slutkontrol af produkterne.
Instruktion af nyt personel i korrekt brug af maskiner.
Ansvarlig for at produktionsarealerne fremstår ryddelige og rengjorte.

Om dig
Du har erfaring fra lignende stillinger – gerne inden for møbelbranchen og trives i et travlt miljø sammen
med dygtige kolleger.
Du er evt. uddannet produktionsteknolog, produktionsassistent, maskin- eller møbelsnedker med erfaring
inden for produktionsforberedelse.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med Autocad og Office-pakken.
Du skal kunne læse og anvende konstruktionstegninger. Du skal opstille, betjene og vedligeholde
almindeligt forekommende standardmaskiner og specialmaskiner. Du skal også have teknisk faglige
kompetencer og konkret viden, så du både selvstændigt – og i samarbejde med andre – kan vurdere,
planlægge og gennemføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for træ-og møbelindustrien.

Jobopslag
Herudover lægger vi vægt på, at du som person:









Arbejder selvstændigt og struktureret med en udpræget grundighed
Er udadvendt og serviceorienteret.
Er analytisk anlagt og god til at se forbedringsmuligheder
Har en tilgang til problemløsning er pragmatisk, hvor du kan få enderne til at mødes
Har gode kommunikationsevner
Motiveres ved arbejdet med at skabe en bedre hverdag for kollegerne
Er vant til at etablere og vedligeholde gode arbejdsrelationer
Er en åben og imødekommende som person, og trives godt i et dynamisk miljø

Vi tilbyder






En spændende hverdag med opgaver, der spænder bredt - lige fra den daglige planlægning i
produktionen, til indretning og optimering af nye og eksisterende produktionslinjer samt
opfølgning på forbedringsforslag fra personalet.
Et selvstændigt og ansvarsfuldt job som en del af et engageret og professionelt team.
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Muligheder for spændende udfordringer i en virksomhed præget af forandringer og stor fremgang.
Gode løn- og ansættelsesvilkår, som forhandles individuelt i forhold til dine kvalifikationer og
erfaring.

Ansøgning
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Direktør for Region Nord Vagner K. Jensen på +45 2525
9275.
Ansøgning og CV sendes til job@norisol.dk hurtigst muligt.

Om Norisol
Norisol er en førende service- og entreprenørvirksomhed, der inden for energi, industri, marine og byggesektoren bidrager til høj værdiskabelse hos
vores kunder. Dette sker gennem levering af konkurrencekraftige totalløsninger, som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale
opvarmning. Vores discipliner består bl.a. af teknisk isolering, stillads, facadeentrepriser og interiørløsninger.
Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Endvidere for medicinalindustrien,
levnedsmiddelindustrien og bygge- og anlægsbranchen.
Norisol har afdelinger i både Danmark og Sverige og beskæftiger ca. 700 medarbejdere.

