PRODUKTIONSLEDER
TIL CPH LUFTHAVN
Bliver du motiveret af et arbejdsmiljø, som sætter barren højt? Vil du have et job med stort ansvarsområde?
Så er jobbet hos som produktionsleder hos MH Elektric noget for dig.
HVAD KAN VI TILBYDE

MH er kendetegnet ved at være en ambitiøs og kundefokuseret virksomhed, hvor kunder og den teknologiske viden bliver sat i højsædet. Vi arbejder hårdt på at blive et af landets førende teknikselskaber.
Jobbet som produktionsleder i vores lufthavnsafdeling har mange berøringsflader. Du kommer derfor til at arbejde med flere
aspekter inden for produktion og ledelse.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
■■ Sikre at alle medarbejdere i produktionen kender deres arbejdsopgaver. Dette kræver daglig tilstedeværelse på pladsen
■■ Udarbejdelse af ugeplaner samt stadeopgørelser
■■ Udarbejdelse af arbejdstegninger til medarbejderne
■■ Bestilling af materialer
■■ Sørge for at aftalesedler bliver underskrevet inden ekstraarbejde bliver igangsat
■■ Hjælpe med udførelsen af arbejde i spidsperioder og i forbindelse med weekendarbejde/natarbejde
Du vil referere direkte til afdelingschefen.

DIN PROFIL OG KVALIFIKATIONER

Du er faglig stærk inden for dit felt, og som person udmærker du dig ved at være åben, løsningsorienteret og positiv.

Du motiveres af at skabe synlige og attraktive resultater gennem ledelse og udførelse af spændende projekter i samarbejde med dine
kollegaer.
Vi ser gerne, at du selv har arbejdet i marken og har erfaring fra større pladser. Du ved dermed, hvordan skruetrækkeren skal vende.
Du skal have haft erfaring med projekt- og mandskabsstyring. Du kan lede og ved, hvordan arbejdsopgaver og produktion planlægges og hvem der arbejder godt sammen.
Vi ser dig som produktionslederen, der er frontfigur for dine kollegaer.

KONTAKT

Lyder stillingen som noget for dig? Send din ansøgning og CV til afdelingschef, Sylvester Spieler, på mail ssp@mh-elektric.dk
med overskriften ”Produktionsleder”.
Vi læser din ansøgning med stor interesse og indkalder de bedste kandidater til samtaler løbende.
Vi forventer stillingen besat hurtigst muligt.

MH består af en el-afdeling (MH Elektric) samt vvs-afdeling (MH VVS Teknik). MH er en del af Barslund Group, som består af syv selskaber
med hvert deres specialområde. Som en del af koncernen vil du indgå i et stort fællesskab med mange nye, glade kollegaer.
Læs mere om MH på www.mh-elektric.dk eller besøg os på de sociale medier

