Supply chain
Maskinteknik
Ledelse
Kompleks, teknisk nicheproduktion
Østjylland
Bredtfavnende hands-on rolle i en mindre
organisation. I samspil med selskabets CEO får
du som Supply Chain Manager ansvaret for den
daglige drift af hele supply chain; indkøb, fabriksanlæg, produktionsplanlægning/-gennemførelse,
kvalitetssikring og logistik. Ligesom du er en
naturlig sparringspartner i forhold til selskabets
strategiske retning, samarbejdet med nøglekunder
samt produktudviklingsafdelingen. Udfordringen
er både teknisk og ledelsesmæssig – og den er
både overordnet og operationel!
Produkterne er inden for deres kategori i særklasse, og fabrikken er gennemsyret af et kundeog kvalitetsfokus. Det er også det fundamentale
afsæt i ledelsesopgaven, hvor du i dagligdagen
går forrest, når det handler om at holde konstant
fokus på leveringsperformance. Hertil kommer
den tekniske vurdering af vedligeholdelses- og
investeringsbehov i fabriksanlægget.

Du bliver leder for en mindre men effektiv og
erfaren organisation, som på selve produktionsafviklingen er selvkørende. Derfor er det vigtigt at
understrege, at opgaven sigter mod kontinuerlige
forbedringer i en stabil kernesund virksomhed.
Passion for mennesker, teknik og forretning er
det helt rigtige afsæt. Du er maskiningeniør kombineret med ledelseserfaring fra procesindustri,
fødevareproduktion, maskinindustri eller industriel
serieproduktion. Det forventes, at dine erfaringer
rummer hovedparten af ovennævnte arbejdsopgaver.
Du drives af at skabe langsigtede resultater gennem
vedholdende motivation og optimering. Dit overblik
tillader dig at dykke dybt ned i relevante problemstillinger, uden at miste helhedsperspektivet. Netop
derfor motiverer det dig i særlig grad, at du her vil
få mulighed for at arbejde med både det strategiske perspektiv og den operationelle eksekvering.

Jordnær, afbalanceret, ordentlig og empatisk er afgørende personlige kvaliteter. Du evner således at
kommunikere direkte, uhøjtideligt og konstruktivt.
Du behandler andre med omtanke og respekt – og
formår gennem din dygtighed, fornuft og indlevelse
at gøre dig selv til en efterspurgt sparringspartner.
Stabil vækst forude. Kundernes efterspørgsel
stiger støt år for år, hvilket sammen med tekniske
spidskompetencer er klare kendetegn for denne
ægte blue ocean virksomhed. Rollen appellerer
især til kandidater, der er motiveret for at være
med til at præge denne nyoprettede nøgleposition,
og således også ser sig selv i virksomheden på den
lange bane.
22. september 2017 afholdes den indledende
samtalerunde, så mail snarest muligt ansøgning
og CV mærket “Supply Chain Manager” til
konsulentvirksomheden Lars Rüger HR A/S:
job@LRHR.dk

Unik global position. Virksomheden behersker en særlig teknologi, som i kombination med en ekstraordinær stærk viden inden for processer og produktegenskaber har
resulteret i en unik global position. Virksomheden er danskejet, har en professionel bestyrelse og er økonomisk solidt funderet.

