Produktionsleder
Knudsen Extrusion ApS
Trives du i rollen som synlig leder og kan du motivere ca. 30 medarbejdere fordelt på 3-holdskift i en
udfordrende og varierende dagligdag? Så har vi jobbet til dig!
Som produktionsleder indgår du i ledelsesteamet og er med til at fastlægge den fremtidige strategi for
virksomheden. Vores målsætning er at forbedre produktiviteten gennem udvikling af produktionsprocesser
og vores medarbejderes kompetencer.
Dit ansvar er, at sikre optimering af produktionen med fokus på høj kvalitet og rettidig levering samt
udvikle og koordinere vores produktionsressourcer. Dine værktøjer til at opnå vores ambitiøse mål, er
udover dine egne kompetencer og erfaringer, LEAN værktøjerne SMED, VSM, 5S og tavlestyring (SQD). Du
færdes naturligt i et produktionsmiljø og er ikke bange for at få snavs på fingrene.
Ansvarsområde:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktionsledelse af 30 medarbejdere på 3-holdskift
Kvalitetsmål for produktionen (KPI’er)
Planlægning af produktionen sammen med planlægger
Identificering og implementering af procesforbedringer i ift. at forbedre produktiviteten, kvaliteten
og minimere produktionsomkostninger - herunder også spild
Problemløsning bl.a. vha. LEAN værktøjer
Testproduktioner af nye værktøjer og materialer
Behandling af afvigelser og evt. reklamationer
Sikre overholdelse af ISO 9001-2015

Kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Erfaring fra lignende stilling og har arbejdet med LEAN og tavlestyring
Kendskab til plast produktion (ekstrudering)
Dygtig til at lede, motivere og udvikle medarbejdere
Har en god ordenssans og sætter ære i at levere og aflevere et ordentligt stykke arbejde
Har en systematisk og proaktiv tilgang til problemløsning
Gode kommunikationsevner i såvel mundtlig som skriftlig dansk og engelsk
Stærke analytiske evner og gode IT-kundskaber

Du er serviceminded, fleksibel og god til at samarbejde. Du har et stærkt selvstændigt drive og motiveres af
at skabe resultater både sammen med og gennem andre. Du har en struktureret tilgang til dine opgaver og
sikrer gennem godt overblik vejen frem mod mål. Du formår at holde hovedet koldt i en omskiftelig
hverdag, og er ikke bange for at træffe beslutninger.
Virksomheden tilbyder:
•
•
•
•

Ansættelse med løn efter kvalifikationer
Tilbud om sundhedsforsikring (efter 3 månedsansættelse)
Arbejdstid
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge (ekskl. frokost) fra mandag til onsdag fra kl. 06:45 - 16:10, torsdag
kl. 06:45 - 16:00 og en fredag pr. måned kl. 06:45 - 12:45.

Ansøgning:
Hvis du kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse - så send et målrettet CV på mail mærket:
'Produktionsleder' til kfa@ac.dk. Tiltrædelse snarest muligt. Virksomheden har adresse på Ny Esbjergvej 5,
4720 Præstø. Jf. GDPR vil alle ansøgninger blive slettet eller destrueret ved afslutningen af
ansættelsesprocessen.
Virksomheden:
Knudsen Extrusion ApS er en dansk privatejet ordreproducerende virksomhed, der ekstruderer slanger, rør,
fladbånd og profiler i termoplast. Vi tilbyder et bredt sortiment af traditionelle og specielle plastmaterialer.
Vi producerer lokalt og leverer globalt med eksport til mere end 35 lande fordelt på alle kontinenter. Vi
leverer til mange forskellige slags industrier, blandt andet elementer til olieindustrien, medicinalindustrien,
bilindustrien og vindmøllefabrikker. Virksomheden fokuserer på at være den fleksible leverandør af den
specielle løsning, som kunderne mangler, når et standardprodukt ikke er svaret. Se mere på www.kext.dk.

