Medarbejdende arbejdsleder
Som medarbejdende arbejdsleder bliver det din opgave at lede og motivere 10-15 medarbejdere i
vores afdeling for smedearbejder, altaner, trapper og småkonstruktioner.
Produktionen er opdelt i grupper, som i nogen grad er selvstyrende. Du skal, i samarbejde med den
øvrige produktionsledelse, sikre en fortsat udvikling og motivering af disse grupper, gerne med
udgangspunkt i LEAN-tankegangen.
Herudover skal du forestå den overordnede planlægning af gruppernes aktiviteter og sikre rettidig
forsyning af materialer og halvfabrikata til fremstillingen af konstruktionerne.
Du vil være omdrejningspunkt for igangsætning af opgaverne og er ikke bange for at gå forrest, når det
er nødvendigt. Du skal være fleksibel med hensyn til arbejdstid. Du vil få ansvaret for at sikre den
optimale bemanding, i forhold til produktionsplaner og ordresituation, herunder ansættelse og
afskedigelse af medarbejdere.
Vi forventer, at du:



har en håndværksmæssig baggrund, gerne med erfaring fra fremstilling af trapper, altaner og
øvrigt smedearbejde samt at være i stand til at gennemskue komplicerede tegninger.



som person er kvalitetsbevidst, har gode samarbejdsevner og samtidig er konsekvent og tydelig
i din kommunikation.



arbejder systematisk og struktureret og er i stand til at have mange bolde i luften, uden at tabe
overblikket.



vil deltage aktivt i den løbende produktionsoptimering, herunder implementering af nye
ledelsesprincipper og metoder.



kan dansk og engelsk og tysk på samtaleniveau, da der også er beskæftiget udenlandske
medarbejdere.



Kenskab til EN1090 og gerne suppleret med en svejsekoordinator uddannelse.

Virksomheden kan tilbyde ansættelse i en dynamisk virksomhed, et spændende og selvstændigt job
med indflydelse og mulighed for personlig udvikling. Du vil få en alsidig hverdag med gode og
engagerede kolleger, omgangstonen er fri og uformel. Løn efter kvalifikationer.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Munk på tlf. 20802425, mail:
mm@staalbyg.dk
Langkjær Staalbyg er en ordreproducerende virksomhed med ca. 90 medarbejdere, som projekterer, fremstiller og monterer bærende
stålkonstruktioner til mange spændende og forskelligartede byggeopgaver til ind- og udland. Med fodfæste i det midtjyske, er
automatisering og optimering af produktionen sammen med et godt håndværk og dokumenteret kvalitet en naturlig del af hverdagen
hos Langkjær Staalbyg, så virksomheden fremstår som en ansvarsbevidst fagentreprenør. Se mere på www.staalbyg.dk

