Troldtekt A/S søger:

Produktionsplanlægger
Til afdelingen i Troldhede

Stillingen

Personlige kompetencer

Troldtekt er i en meget positiv udvikling og udvider både
produktionskapacitet og udbredelse på markeder. Vores
fabrik er udvidet med en ekstra produktionslinje, og vi har
etableret datterselskaber i Tyskland og Sverige, som vi betragter som vores nye hjemmemarkeder. Vi søger nu til udvidelse af vores planlægningsafdeling en produktionsplanlægger, der kan styrke vores organisation og hjælpe med at
generere maksimalt udbytte af vores øgede kapacitet.

Din arbejdsstil er kendetegnet ved ansvarlighed, struktur og
fleksibilitet, og du forstår at bevare overblikket i en travl hverdag. Du er kvalitetsorienteret, fagligt stolt og sætter en ære i
at give kolleger og samarbejdspartnere den bedst mulige support. Du er udadvendt og positiv, og du befinder dig godt i et
mindre team, hvor opgaverne spænder bredt. Du bidrager
med godt humør og du har en serviceminded og imødekommende personlighed. Dine nærmeste kollegaer bliver planlægning, logistik, produktionsledelsen, salg og naturligvis de ansatte i produktionen.

Som produktionsplanlægger bliver du en del af organisationen i Troldhede med reference til vores teamleder for produktions- og kørselsplanlægning.
Hovedopgaver
• Produktionsplanlægning
• Tæt dialog og samarbejde med salgsafdelingerne på
hovedkontoret i Tranbjerg
• Tæt dialog og samarbejde med kollegerne i
produktionen.
Dit arbejdssted vil være på vores fabrik i Troldhede ved
Videbæk.
Faglige kvalifikationer
• Din formelle uddannelse er ikke afgørende, men vi
forventer, at du har flere års praktisk erfaring fra en
planlægningsfunktion i en produktionsvirksomhed.
• Du behersker engelsk på brugerniveau i både skrift
og tale.
• Du har IT-flair og har erfaring med planlægning.
Virksomheden benytter NAV2016 som produktionsstyringssystem.

Vi tilbyder
Et spændende og meget afvekslende job i en virksomhed i
kraftig vækst og med en sund økonomi. Troldtekt A/S er en
af de førende producenter af akustikløsninger til loft- og
vægbeklædning. Du får en grundig oplæring i produkter og
løsninger og mulighed for både faglig og personlig udvikling. Du vil blive en del af et godt team med engagerede og
kompetente kolleger i en åben organisation med korte beslutningsveje og rigtig gode arbejdsbetingelser. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på attraktive vilkår.
Ansøgning
Matcher jobbet dine kvalifikationer og jobønsker, hører vi
meget gerne fra dig snarest muligt, ansøgningsfristen er
d. 17. december. Samtaler vil blive afholdt løbende, og tiltrædelse vil være efter aftale men snarest muligt. Send en
mail med din ansøgning og CV mærket ”Produktionsplanlægger” til job@troldtekt.dk.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte
Teamleder Helle Engbo på telefon 5250 3793.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
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Hos Troldtekt A/S mener vi, at akustisk komfort og sundt indeklima er centrale elementer i det gode byggeri. Siden 1935 har vi produceret
Troldtekt akustikplader af to af naturens egne materialer, - træ og cement. Vi designer, udvikler og producerer pladerne i Danmark under
moderne, miljøskånsomme forhold. Social ansvarlighed, bæredygtighed og digitale løsninger er en vigtig del i vores forretningsfilosofi.
Troldtekt er en økonomisk meget sund virksomhed og beskæftiger i alt ca. 100 dygtige medarbejdere. Vores kunder er i første led arkitekter
og i det afsluttende salg trælasthandlere og entreprenører. Find yderligere information på www.troldtekt.dk.

> www.troldtekt.dk

