Kundeordreproduktion
Tekstilløsninger til moderne indretning
Ansvar for hele værdikæden
Midtjylland
Hands-on ledelse og daglig drift. Det bliver din
overordnede opgave at sikre et velfungerende
arbejdsmiljø og effektive leanbaserede arbejdsgange. Du vil stå i spidsen for 10 dygtige medarbejdere, der varetager hele processen fra ordremodtagelse over disponering, logistik og produktion til forsendelse. Produktionen er en mindre,
fleksibel enhed, der matcher kundernes krav til
individuelle løsninger.
Arbejdsopgaverne omfatter hele værdikæden.
I dagligdagen er det dig, der har fingeren på pulsen
i forhold til produktionsafviklingen og kundernes
ønsker. Det overblik, du kan skabe ved at være
hands-on, er nøglen til at kunne fungere som
sparringspartner for dine medarbejdere.

Omstillingsparat planlæggende kunne være et
begreb, der passer rigtig fint på dig. Med det rette
miks af kundeforståelse og blikket for, hvad der
kan lade sig gøre i produktionen, får du tingene til
at lykkes på en smidig måde. Din tilgang til ledelse
og dine erfaringer med at få en værdikæde til at
køre effektivt vægtes tungt. Hvorvidt dine kompetencer bygger på dine praktiske erfaringer som
afdelingsleder, produktionsleder, driftsleder og/
eller en uddannelse som produktionsteknolog,
logistikøkonom eller lignende er til gengæld ikke
afgørende.
Du kommunikerer klart, er ordholdende og søger
konstruktive løsninger. Derfor vinder du hurtigt folks
tillid og bliver et naturligt samlingspunkt i et team.

IT-mæssigt er du godt kørende, når det kommer til
planlægning, disponering og lagerstyring. Ligesom
det forventes, at du kan kommunikere på engelsk i
skrift og tale på almindeligt forretningsniveau.
Trekløveret – du vil sammen med den adm.
direktør og designchefen udgøre den ledergruppe,
der sammen diskuterer, koordinerer og beslutter
på områder af tværgående interesse. Du kan se
frem til at blive en del af et passioneret team, som
glæder sig til at få dig om bord!
Ansøgning og CV mailes til konsulentvirksomheden
Lars Rüger HR A/S: job@LRHR.dk
Indledende samtalerunde er 28. februar 2018.

Kvalitet er signaturen i denne veldrevne danskejede virksomhed, som med succes har etableret sig i et voksende nichemarked. Med udgangspunkt på selskabets adresse
i Midtjylland udvikles, fremstilles og sælges indretningsløsninger til business-to-business markedet. Stillingen er nyoprettet, som led i den strategiske videreudvikling af
virksomheden.

