Produktions- og logistikdirektør
Er du god til at drive og udvikle flow, processer og mellemledere i en produktionsvirksomhed?
Så har vi jobbet til dig!
H.J. Hansen arbejder med genvindingsløsninger til gavn for kunderne og miljøet: Vi køber skrot,
behandler det i vores produktion og sælger det som råvarer til jern- og metalindustrien verden
over.
Med direkte reference til direktionen bliver du ansvarlig for processerne logistik, drift og
produktion. Dermed har du ansvaret for flowet gennem virksomheden fra købet er indgået hos
kunden i forsyningskæden til varen skal leveres til aftageren. Organisationen omfatter 35
funktionærer og 90 timelønnede af en samlet organisation på 190 medarbejdere.
Du arbejder strategisk målrettet og er dygtig til at få dine mellemledere til at arbejde
tværgående og trække i sammen retning. Det kræver, at du fastholder overblikket og retningen,
mens dine mellemledere skal sikre detaljen og målopfyldelsen.
Arbejdsopgaver
• Sikre optimal SCM og logistik til gavn for såvel leverandører/kunder som egen produktion
• Sikre korrekt pladsstruktur og pladsdrift i DK og i Malmø
• Sikre fleksibel, omkostningseffektiv, konkurrencedygtig produktion - LEAN, 6S
• Langsigtet styring af proaktiv reparation og vedligehold
• Sikre korrekt kvalitet (ISO 9001)
• Sikre effektiv styring af miljø og arbejdsmiljø (ISO 14001 og EMAS 18001)
• Analysere, beskrive, anbefale og gennemføre investeringer
• Forretningsudvikling
Kvalifikationer
• Du har en teknisk uddannelse som f.eks., P-ingeniør, civilingeniør, maskinmester
• Du har minimum 10 års erfaring med ledelse af SCM og produktion
• Du arbejder tværorganisatorisk og bidrager til virksomhedens udvikling
• Du giver dine mellemledere kvalificeret sparring og sikrer deres målrettede indsats
• Du er talstærk og en struktureret bruger af IT
Personlig profil
• Målrettet, ansvarsbevidst og drevet af udfordringer
• Struktureret, analytisk og dynamisk
• Kommunikerende og med stor respekt for, at samarbejde giver de bedste resultater
Der er tale om en stilling med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder i en dynamisk
produktionsvirksomhed.
Arbejdsstedet er Havnegade 110, 5000 Odense C med jævnlige besøg rundt i DK og Malmø samt
20-30 rejsedage om året.
Yderligere information fås hos administrerende direktør, Torben Nørgaard Hansen, på tlf. 4050 2495.
Rekrutteringsprocessen varetages af Flensby & Partners v. Torben Flensby tlf. 40 20 39 00 eller
mail tf@flensby.com og Research Consultant, Partner Marika Grote, tlf. 20 30 20 85 eller mail
mg@flensby.com

