Produktionstekniker
Kunne du tænke dig at blive en del af vores produktionsteam?
Skovby Møbelfabrik A/S bygger på stolte traditioner og godt håndværk. Virksomheden består af 240 ansatte
og er et danskejet familieforetagende med mere end 85 års erfaring med møbeldesign, bæredygtige materialer,
form og funktion. Skovbys møbler er skabt med kærlighed til dansk design og klassiske håndværksdyder.
Møblerne produceres i Danmark. Sådan har det været siden 1933.
Du bliver en del af vores produktionsteam som består af 4 øvrige medarbejdere, der arbejder med alt
fra planlægning og ledelse til indkøb.
Du vil blive ansvarlig for udarbejdelse og implementering af ændringer og optimeringer af eksisterende udstyr og produktionsmetoder. Du vil samtidig være den drivende kraft i specifikation, indkøb og
implementering af nyt udstyr, hvor alle opgaver skal koordineres med de respektive afdelinger. Udover
nævnte opgaver, vil din hverdag også bestå af ad hoc-produktionstekniske opgaver for at sikre en stabil produktion, så vi kan levere den bedste kvalitet i rette tid og til minimale omkostninger.

Som produktionstekniker bliver dine ansvarsområder bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af tegninger til produktionen
Udarbejdelse og implementering af ændringer og nyt udstyr
Optimering af eksisterende udstyr og produktionsmetoder
Optimering af manuelle processer
Implementering af LEAN
Diverse ad hoc-opgaver i produktionen af produktionsteknisk karakter

Et spændende og udfordrende job i et dynamisk arbejdsmiljø
Vi tilbyder rigtig gode muligheder for faglig udfordring og udvikling. Vi har en uformel tone og et godt
humør, hvor vi vægter trivsel højt.
Vi forestiller os, at du har erfaring fra en produktionsvirksomhed, gerne fra træ- og møbelindustrien
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med implementering af LEAN. Derudover forventer vi, at du
har følgende personlige kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Holdspiller og bidrager til et godt arbejdsmiljø
Konstruktiv og åben for forandringer
Målrettet, detaljeorienteret og struktureret i dit arbejde
Systematisk og besidder analytiske evner
Trives med at have flere bolde i luften

Stillingen er en fastansættelse på 37 timer pr. uge.
Tiltrædelse snarest muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionschef Tim Østergaard på
telefon +45 61 63 78 42. Du bedes fremsende din ansøgning og CV inkl. billede til job@skovby.dk.
Vi indkalder kandidater løbende, så vent ikke med at søge!
Vi ser frem til at høre fra dig.
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