Produktionsleder
Ledelse

Ordreproduktion

For vores kunde, som er en mindre produktionsvirksomhed med domicil i Haderslev, søger vi en
Produktionsleder, der med en samarbejdsorienteret og dialogbaseret tilgang til ledelse kan tage
ansvaret for drive og videreudvikle virksomhedens produktion. Den ny kollega vil indgå i en
ledergruppe på 4 og referere til virksomhedens
ejer.

Der er tale om en ordreproducerende
virksomhed, og der arbejdes i et skift.
Produktionen gennemføres primært
med ufaglært arbejdskraft, og tillæringen af de nødvendige kompetencer til
at gennemføre produktionen tillæres
on-the-job.
Du vil overtage et velfungerende team
på pt. 6 medarbejdere, der både har

erfaring og motivation til fortsat at
udvikle og forbedre. Foruden tilrettelæggelsen af det daglige arbejde får du
også ansvaret for indkøb og disponering. Du vil indgå i et tæt samarbejde
med dine øvrige kolleger og idet der
er tale om en mindre organisation, er
kulturen præget af, at alle hjælper alle
og giver en hånd med hvor det er nødvendigt.
Vi forestiller os at du har en teknisk
baggrund som for eksempel maskinmester eller lignende. Du er en habil
bruger af IT og du formulerer dig
problemfrit i både skrift og tale. Det
er afgørende at du har praktisk erfaring med at drive og vedligeholde en
maskinpark, der varierer mellem nyt
og ældre materiel. Derudover er det afgørende, at du har et vindende væsen
og evner at skabe en god kultur med et
stort engagement blandt dine folk.

Vi forventer at du har ledererfaring fra
et tilsvarende job, og du er vant til at
tage ansvar. Vi ser gerne at du både
evner at arbejde selvstændigt med dit
ansvarsområde, og samtidig har en
forretningsmæssig tilgang og kan se
tingene i et større perspektiv.
Du tilbydes et spændende og udfordrende job i en virksomhed i positiv
udvikling. Du vil få frihed under ansvar, og du vil indgå i et uformelt miljø
med gode kolleger og plads til humor.
Løn og ansættelsesvilkår forhandles
individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer og har
du forudsætningerne for at løse denne
opgave, så send din ansøgning mærket
”PL-0217” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på telefon
73 62 90 00.
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