Værkfører / Produktionsleder

Til vores produktion i Bryrup søger vi en erfaren og faglig stærk værkfører. Du skal varetage eksekvering
og udvikling af den daglige drift og dermed sikre, at vi fortsat leverer til tiden og i den rigtige kvalitet. Det
er vigtigt at du, som vores nye værkfører, er en synlig samt nærværende leder. Du er naturligt
motiverende og formår at få hele teamet til at yde en optimal indsat.
Vi er i en rivende udvikling og søger i den forbindelse en ny værkfører, der skal være med til at løfte os til
et nyt niveau.
Af dig forventer vi:
•
•
•
•
•
•

Du har formentlig en håndværksmæssig baggrund eller en teknisk uddannelse og har min. 5 års
dokumenteret erfaring som værkfører eller leder via anden lignende stilling
Du er synlig på gulvet og god til at kommunikere
Du bruger IT som en naturlighed i din arbejdsdag
Du er ambitiøs med drive og du kan håndtere et højt aktivitetsniveau med mange bolde i luften
på samme tid
Du har erfaring med produktionsplanlægning fra en ordreproducerende virksomhed
Du evner at løfte komplekse opgaver på forskellige niveauer

Derudover er du omstillingsparat og fleksibel og du forstår, at kunden er i centrum. Du er stærk på
eksekvering og formår at få afsluttet dine opgaver.
Som menneske og leder er du selvstændig, engageret, ansvarsbevidst og vedholdende. Du er en
holdspiller der tilstræber løbende forbedringer og udvikling. Afholdelse af tavlemøder og opfølgning på
KPI’er og projekter er for dig en selvfølge.
Vi tilbyder stort ansvar men også en stor frihedsgrad til udførelse af opgaverne og altid med en direkte
adgang til virksomhedens ledelse.
Er du interesseret i at høre mere om stillingen og mulighederne hos Woodcon er du velkommen til at
kontakte adm. dir. Gert Nordingsgaard på tlf.: 4018 0046
Send os gerne din ansøgning på info@woodcon.dk og hurtigst muligt, da vi løbende behandler de
indkomne forslag.

Woodcon A/S er en af Danmarks førende producenter af spær og lette trækomponenter – med mange års erfaring, fra idé og
projektering til produktion og levering. Vi har egen tegnestue og egenproduktion i holddrift.
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