Jobopslag

Produktionsleder til vores værksted i Skælskør
Vil du være med til at videreudvikle vores produktion af forarbejdning af alle typer tyndplade?
I Skælskør har vi vores egne produktionsfaciliteter, hvor vi bl.a. specialfremstiller efter mål og klipper,
bukker og leverer alle typer profiler og afdækninger.
Beklædning af isoleringen er ofte nødvendig – både af hensyn til materialernes holdbarhed og eventuelle
tekniske- eller hygiejnekrav, vejrforhold mv., men også af æstetiske årsager. Ofte beklædes med kapper af
tyndplade, som specialfremstilles på vores egne værksteder, hvor vi råder over alt udstyr til forarbejdning
af alle typer tyndplade. Der er også udskærings- og tilpasningsopgaver, som ikke kan klares mekanisk. Her
træder vores dygtige medarbejdere på værkstedet til med en imponerende håndværksmæssig tilgang.
I stillingen som produktionsleder vil du få en udfordrende og spændende hverdag og med stor frihed til at
præge dine opgaver. Du vil i det daglige referere til Direktør Region Øst, og sammen vil I stå for den daglige
drift og videreudvikling af produktionen i Region Øst.
Hovedopgaver og ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direkte personaleansvar for produktionens medarbejdere, især med fokus på sikkerhed, trivsel og
kompetencer.
Løbende sikre at produktionens maskinkapacitet udnyttes optimalt af uddannet personale. At der i
samarbejde med Produktionsplanlægger, sikres løbende vedligehold evt. også LEAN optimering og
at de lovpligtige eftersyn på værktøj/maskiner overholdes.
Sikre at alle indkøb løbende optimeres i forhold til pris, kvalitet og leveringsevne i samarbejde med
lager og indkøbsfunktioner.
Sikre de strategiske målsætninger for produktionen efterleves.
Ansvarlig for de samlede økonomiske målsætninger for produktionen (Driftsbudget).
Løbende sikre, at kapaciteten i produktionen er tilpasset behovet, så indtjeningen på et hvert
tidspunkt, holdes optimal.
Være opsøgende i forhold til, at skaffe nye direkte kunder til produktionen i og udenfor
isoleringsbranchen.
Koordinering og gennemførelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter indenfor produktionens
forretningsområder, herunder bistå med projektering og 2D/3D tegninger.
Deltage i kontraktforhandlinger ifm. indgåelse af større kontrakter efter gældende
bemyndigelsesregler
Bistå Direktøren for regionen i, at udvikle regionen på processer og administrative værktøjer,
herunder Excel/VBA på højt niveau.

Jobopslag
Om dig
Du har erfaring fra lignende stillinger – gerne inden for produktion, som leverer til industrien.
Du trives i et travlt miljø sammen med dygtige kolleger.
Du er evt. uddannet maskiningeniør, civilingeniør, produktionsteknolog, maskinmester eller lign.
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.
Du skal have ledelsesmæssig erfaring.
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 drift af
produktionen, til indretning og optimering af nye og eksisterende produktionslinjer samt
opfølgning på strategi og forbedringsplaner.
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 Øst Lars Ørtoft Jensen +45 25 25 91 76.
Ansøgning og CV sendes til job@norisol.com 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.
Norisol har afdelinger rundt om i hele Danmark og beskæftiger ca. 500 medarbejdere.

