Produktionsleder til markedsførende global virksomhed
Produktionsleder med sans for produktivitet, leveringssikkerhed, kvalitet og mod
på udvikling og vækst.
Kan du sikre effektiv drift, kvalitet og leveringssikkerhed sammen med engagerede medarbejdere?
Vil du udvikle dig som leder og være med til at sikre væksten hos en ambitiøs og respekteret leverandør?
Vil du være en del af et stærkt voksende team, der konstruerer, designer og producerer brancheførende
smelte-, holde- og doseringsovne til aluminiums-industrien?
STØTEK A/S, Vojens ekspanderer og vi søger derfor en produktionsleder til vores Supply Chain Team. Som
produktionsleder kommer du til at spille en central rolle i en ambitiøse vækststrategi. Du får ansvaret for
daglig ledelse af den samlede produktion og lager i samarbejde med vores dygtige teamledere.
Din succes i stillingen vil i vid udstrækning afhænge af din lyst og evne til at lære nyt samt din evne til at
arbejde effektivt i IT-systemer og generelt være selvstændig og systematisk. Du har lyst til at arbejde i en
stærkt voksende branche, hvor du forstår dagligdagens udfordringer og ser muligheder. Med overblik og
beslutsomhed sikre du flow og effektivitet i produktionen. Du praktiserer effektiv ledelse og klar
kommunikation og du får tingene til at ske.
STØTEK A/S tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig ledelse af produktion og lager
Sikre overholdelse af virksomhedens certificeringer
Risikovurdering ifm. projekter
Overholdelse af lov- og myndighedskrav hørende under produktion og lager
Optimeringer i produktionen og på lager - LEAN
En dynamisk hverdag i et uformelt miljø med varierende og udfordrende arbejdsopgaver.
Et højt teknisk fagligt niveau, der giver dig mulighed for personlig og faglig udvikling afhængigt af
dine interesser og kompetencer.
Organisatorisk bliver du en del af vores Supply Chain Team og refererer dermed til virksomhedens
Supply Chain Manager.

Forventninger til dig:
•
•
•
•
•
•

Du har en relevant teknisk uddannelse.
Du har erfaring i opgaverne der er beskrevet og tager ejerskab i dit arbejde og dine
ansvarsområder.
Du begår dig flydende på engelsk og tysk, både skriftligt og mundtligt.
Du har gode it-kompetencer
Du er struktureret, arbejder hurtigt og du formår at videreformidle dine opgaver effektivt i skrift og
tale
Du har humor og har interesse i at bidrage til en positiv stemning i teamet

STØTEK A/S tilbyder ordnede løn- og ansættelsesforhold og gode kolleger.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
• Supply Chain Manager Per Kragelund på telefon: +45 21 72 67 02.
Ansøgning og dit CV skal sendes til: HR@stotek.dk – mrk. produktionsleder
Ansøgninger modtages gerne så hurtigt som muligt dog senest 25. januar 2021, da der løbende afholdes
samtaler med interessante kandidater.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Vi behandler naturligvis din ansøgning fortroligt.

