Virksomheden udvikler og producerer egne produkter, og indgår i en større international koncern, hvorfra
der også leveres komponenter til den færdige løsning. Salg, montage og service udgår ligeledes fra
virksomhedens domicil i den sydlige del af Nordjylland. Da produktionschefen igennem mange år har valgt
at gå på pension søges nu hans afløser.

Produktions- og logistikchef
Kan du håndtere produktion, indkøb og samarbejde på tværs?
Du får ansvaret for produktions- og lagerafsnittet og leder et motiveret og kompetent team på 8-10
personer. I tæt samarbejde med salg og montage håndterer du produktionsplanlægningen, og du håndterer
den daglige indkøbsdisponering. Ligeledes deltager du aktivt i forhandlinger med leverandører i samarbejde
med virksomhedens daglige leder. Du har en god IT forståelse, så du er i stand til at optimere på
disponeringsrutinerne ved at udvikle og anvende ERP systemet. Du har formentligt en vis erfaring med
LEAN tankegangen, og du er i stand til at foretage økonomisk opfølgning og analyser på produktions- og
lagerflowet. Du er altid klar til selv at give en hånd med i produktionen og på lageret ved ferier, sygdom og
spidsbelastninger. Du indgår i ledergruppen og er her en aktiv sparringspartner for den øvrige ledelse.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har erfaring med
produktionsledelse og indkøb. Du arbejder struktureret og er selvkørende. Du er teamplayer og altid klar til
at gå foran. Forandringsparathed og evnen til at se muligheder vægtes højt. Du forstår nødvendigheden af
at samarbejde på tværs for at sikre levering til tiden. Du har den nødvendige forståelse for, at leveringstider
ofte må ændres af hensyn til kunderne og mulighederne for at foretage montagen, hvorfor fleksibilitet og
overblik er væsentlige egenskaber du besidder.
Du ser muligheder og tager gerne en udfordring og en beslutning i en hverdag hvor opgaverne er
varierende.
Vi tilbyder et udfordrende og attraktivt job i en international virksomhed i vækst. Tonen er uformel og
sammenholdet i virksomheden er godt og bygger på sunde og stærke værdier. Kan du se dig selv i de krav,
vi stiller, så send en ansøgning som Word- eller PDF-fil mærket ”Produktions- og logistikchef” til
job@lundhr.dk Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte Flemming Lund, Lund HR på tlf. 5077
0451.

