Værkfører til spåntagende bearbejdning

Til produktionen søger vi en ny værkfører, som skal stå i spidsen for den videre udvikling. Sammen med PTAchefen skal du sikre, at produktionen drifter optimalt både teknisk, administrativt og ledelsesmæssigt. Udover
den daglige drift, vil fokus være på implementeringen af nye teknologier og automationer.
Produktionsansvar
Med reference til PTA-chefen bliver du ansvarlig for at produktionen forløber optimalt. Det betyder, at du skal
sikre at vi levere i den rigtige kvalitet, til tiden og til de budgetterede omkostninger.
Dine daglige opgaver bliver
•
•
•
•
•
•
•

Lede 35 faglærte medarbejdere
Afholde tavlemøder og daglig planlægning
Opfølgning på ordrer og materiale flow
Opdatere produktionsdata mht. styklister og arbejdstider
Gennemføre korrigerende og forebyggende handlinger iht. ISO9001
Medvirke ved planlægning og prioriteringer sammen med PTA-chefen
Medvirke ved implementering af ny teknologi og produktionsmetoder.

Derudover består jobbet i en lang række ad hoc opgaver, som naturligt forekommer i en ordreproducerende
virksomhed.

Teknisk baggrund
Vi går ikke så meget op i din baggrund – men mere i hvem du er, om du kan løfte opgaven og ikke mindst din
motivation for jobbet. Du kender til jernindustrien og meget gerne til spåntagene bearbejdning og så har
arbejdet med moderne ledelse, lean og ISO9001.

Ansøgning
Du må meget gerne ringe til Michael Gade 21276705, hvis du har spørgsmål eller bare ønsker at høre mere om
jobbet, men ellers send din ansøgning på nedenstående link hurtigst muligt. Vi gennemgår ansøgningerne
løbende.
Vi ønsker ikke opkald fra rekrutteringsbureauer.
https://www.jobindex.dk/jobannonce/287140/team-leader-vaerkfoerer-til-spaantagende-bearbejdning

Trier Industries A/S
Trier Industries A/S er en moderne produktionsvirksomhed med fokus er på vækst gennem højteknologi,
professionalisme og moderne ledelse.
Produktionen er spåntagende bearbejdning af præcisionsemner og nøgleordene i produktionen CNC, robotter
og dygtige håndværkere. Alle funktioner - udvikling, konstruktion, bearbejdning og montage - er in house.
Kunderne er store industrier inden for bl.a. vind industrien – store virksomheder, som stiller høje krav til deres
leverandører.
Trier Industries A/S har gennem flere år haft finansiel og afsætningsmæssig succes. De seneste år er
virksomheden vokset med 20-30% årligt og det forventes at fortsætte bl.a. gennem en løbende opdateret
teknologi og nye investeringer i automatiseringer.

