Produktionsplanlægger
Har du lyst til at indgå i et spændende fagligt miljø og med ansvaret for hele planlægningsprocessen hos A/S
Vestfrost i Esbjerg? Vi søger en frisk analytisk planlægger, som besidder gode IT-kundskaber, samt behersker
engelsk.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

•
•
•
•
•
•
•

Kapacitets- og produktionsplanlægning på vores 2 fabrikker i Esbjerg samt kontakt til vores planlægger i
Ungarn.
Koordinering imellem produktion, salg og indkøb.
Forecast.
Tilpasninger i produktionsstyklister.
Løbende opfølgning og rapportering.
Deltagelse i Lean-projekter i produktion og administration.
Diverse ad-hoc opgaver.

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Har en uddannelse som produktionsingeniør, -teknolog eller lignende.
Har erfaring med produktionsplanlægning i en større ordreproducerende virksomhed.
Har gode IT-kundskaber og systemforståelse samt erfaring med ERP-systemer (gerne Axapta).
Er struktureret og har et godt overblik.
Evner at have mange bolde i luften og prioritere opgaver.
Kan tage ansvar og selvstændigt træffe de nødvendige beslutninger.
Har en god forståelse for Lean.
Har energi, robusthed og handlekraft til at få tingene til at gå op i en højere enhed.
Deltager i løbende videreudvikling af vores planlægningsfunktion.

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Ansættelse i en innovativ virksomhed, hvor gode arbejdsrelationer er i højsædet.
Et spændende og varieret job i en 100% danskejet international vækstvirksomhed.
En uhøjtidelig og uformel organisation med stor frihed under ansvar.
Gode personaleforhold.

Tiltrædelse:
Hurtigst muligt - efter aftale.
Stillingen refererer til produktionschef Frank Stark.
Lyder ovenstående som noget for dig, eller har du spørgsmål til stillingen, så send din ansøgning eller spørgsmål til
frs@vestfrostsolutions.com
Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.
________________________________________________________________________________________
A/S Vestfrost Solutions er en danskejet virksomhed med produktion og udvikling i både Danmark og Ungarn. Med udgangspunkt
i stort knowhow omkring køl og frys sælges værdiskabende B2B-løsninger internationalt til forretningsområderne: Biomedical,
Cold Chain Equipment, Merchandising & Wine.
Virksomheden er i dag førende inden for innovative, kundespecifikke løsninger samt energi- og miljøoptimeret køleudstyr.
A/S Vestfrost Solutions, som har hovedkontor i Esbjerg, omsætter i dag for godt kr. 450 millioner og har ca. 450 ansatte, heraf er
der ca. 200 ansatte i den 100 % ejede dattervirksomhed Vestfrost Zrt. i Ungarn.

