Produktionsdirektør
Jobbet
Produktionsdirektørens overordnede ansvar er at sikre en effektiv og rentabel produktion på vores to fabrikker i
Danmark og aktivt deltage i den videre udvikling af den globale koordinering og rationalisering af vores globale
produktion.
I tillæg til ansvaret for ledelsen af produktionen i Danmark er produktionsdirektøren også overordnet ansvarlig for
Indkøb og produktionssupport. Produktionsdirektøren refererer til den administrerende direktør og er ansvarlig for
i alt ca. 140 ansatte, deriblandt 5 mellemledere. Som produktionsdirektør vil du være en del af ledelsen.

Dine primære arbejdsområder vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At øge kapacitetsudnyttelsen.
At formulere, anbefale og gennemføre fremstillingsprocedurer og programmer for at sikre den højeste
kvalitet og produktivitet.
At etablere og kontrollere hele produktionens ydeevne ift. produktivitet og kvalitet.
Synlig og motiverende ledelse af Produktionen og direkte ledelse af mellemlederne i dit område.
Løbende styring og optimering af produktionen og strømlining af processer.
Budget, opfølgning og rapportering af nøgle KPI’er til produktionen og relaterede handlingsplaner
At sikre høj produktivitets- og konkurrenceevne.
At sikre omkostninger og kvalitetsforbedringer.
Ansvarlig for investerings- og vedligeholdelsesplaner for bygninger/fabrikker.

Vi vil lægge vægt på følgende faglige kvalifikationer
Du har mindst 5 års erfaring fra en lignende stilling og besidder omfattende operationelle kompetencer og ledelsesevner. Det vil være en fordel, hvis din erfaring stammer fra en produktions-/projektorganisation. Du har tidligere arbejdet med implementering af optimering og strømlining af en produktion og har kendskab og forståelse for
tværfaglige forretningsprocesser i en produktions-/projektvirksomhed. Derudover har du:
• Erfaring i fremstilling af produkter af rustfri stål og plastik er en fordel og helst fra fremstilling af maskiner
til fødevarefremstilling.
• Gode færdigheder i kommunikation på engelsk, både i skrift og tale.
• Kendskab til SAP er en fordel.
• Kendskab til Lean-processer er en fordel.
• Du er bekendt med overenskomster.
• Du har en relevant uddannelse bag dig, f.eks. en bachelor eller universitetsgrad i teknik, Production Engineer eller lignende.
• Godt kendskab til Business Management og outsourcing.

Som person er du karakteriseret ved:



Stærke analytiske og strukturelle evner og en mentalitet, der tilskynder dig til altid at ønske forbedringer
og være “best in class”.
Et stort drive med en proaktiv, resultatorienteret og vedholdende tilgang til at håndtere udfordringer.





Du er i stand til at bevare din sunde fornuft og samtidigt håndtere en stor mængde opgaver og sikre, at vi
holder os inden for tidsfristerne og deadlines.
Du er udadvendt og en god kommunikator, som kan kommunikere information til alle niveauer i organisationen.
Du er en stærk og synlig leder med gennemslagskraft, som også trives med at inspirere og være en god
rollemodel for dit team.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling, hvor du får et selvstændigt ansvar og store muligheder for at bidrage
til fremtidens løsninger. Du får i høj grad mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer i en
travl hverdag. Du kan forvente en stor kontaktflade både internt og eksternt i virksomheden og på alle niveauer. Lønnen fastsættes individuelt efter dine kvalifikationer med pensionsordning, sundhedsforsikring,
mulighed for fleksibel arbejdstid, en attraktiv kantineordning, massørordning, velfungerende personaleforening og kunstforening. Sidst, men ikke mindst, får du nogle engagerede og dygtige kolleger.

Er du interesseret i stillingen?
Vi behandler ansøgninger løbende og lukker rekrutteringen, så snart vi har den rigtige profil. Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig derfor til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Upload en motiveret
ansøgning og CV via Quick Apply.
Du er velkommen til at kontakte Managing Director, Jette Nordentoft, på telefon 2260 1400, hvis du har
spørgsmål til jobbet.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Om virksomheden
LINCO Food Systems A/S er en del af BAADER Gruppen, en af verdens førende producenter af procesudstyr til fjerkræ- og fiskeindustrien med over 1.000 ansatte i hele verden. LINCO Food Systems A/S udvikler
maskiner, systemer og fuldautomatiske procesløsninger til slagtning, opskæring og pakning af fjerkræ.
LINCO Food Systems A/S i Trige ved Aarhus er BAADER Gruppens hovedcenter i forhold til fjerkræindustrien. Virksomheden udvikler, producerer og sælger maskiner og komplette anlæg og har en global eksportandel på 95-99 %. Virksomheden beskæftiger ca. 550 medarbejdere fordelt på 2 fabrikker i Danmark, 1 i Holland og 1 i USA og er i øvrigt repræsenteret i hele verden med lokale salgskontorer, distributører og agenter.

