Fabrikschef
til produktionsenhed i Polen

Har du lyst til udstationering i et spændende område og mod på at sikre den overordnede drift og
optimale performance på en veletableret fabrik med ca. 350 medarbejdere og 3 produktionsafsnit?
Til en nyoprettet stilling søger vi en drifts- og kvalitetsorienteret fabrikschef til vores polske datterselskab - placeret ca. 50
km. syd for Stettin. Som ordreproducerende leverandør af kvalitetsprodukter og innovative skumløsninger er det først og
fremmest din opgave, at vi imødekommer kundernes krav til leveringsevne og kvalitet. Vores produktion bliver mødt med
opgaver, der strækker sig over forskellige behov for tekniske, kundetilpassede løsninger til bygnings- og maskinindustrien
og til krævende, nytænkende designprojekter for ledende mærkevareproducenter. Hvad enten der er tale om det ene eller
det andet segment, har vores kunder høje forventninger. Og det bliver dit overordnede ansvar først og fremmest at sikre
3 ting: 1) Stabil performance 2) At fabrikken lever op til vores løfter overfor kunderne 3) At virksomhedens egne krav til
effektivisering og lønsomhed efterkommes.
Det stiller krav til dit gode lederskab samt din produktionsforståelse og helhedsopfattelse af produktion og logistik i en
synkroniseret samhørighed.
Med direkte reference til dansk Plant Manager og fra 3 produktionschefer indgår du i virksomhedens ledergruppe og har
produktionsforberedelsen og logistikfunktionen som dine nærmeste alliancer.
Til vores samarbejde forventer vi desuden at ...
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har en håndværksmæssig uddannelse - gerne kombineret med en teoretisk baggrund som ingeniør, maskinmester,
maskintekniker, el. lign.
har solid erfaring med fastholdelse og planlægning af stabil produktion - gerne i Østeuropa
er fagligt stærk som leder for lederne i en ordreproducerende virksomhed
sætter dagsordenen for produktionsdriften med stort fokus på lønsom produktion - baseret på elementer af lean
har styrken til - indenfor eksisterende, fysiske rammer - at gennemføre procesoptimeringer og effektuere forskellige
udviklingstiltag indenfor lean generelt - og produktivitet i særdeleshed
sikrer optimal kapacitetsudnyttelse i samarbejde med planlægningsafdelingen
kan håndtere en produktion med varierende produkter, ordrestørrelser og korte tidsfrister
er kendetegnet ved en synlig, involverende og "hands-on" ledelsesstil, hvor du går forrest og er udpræget kulturbærer
af BPI's værdier - internt og overfor vores kunder
har mod på en spændende udstationering og den fornødne opbakning fra familien til en krævende lederstilling
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tilbyder gode forhold og en fast stilling i et internationalt miljø
hjælper dig med at finde bolig og trygge rammer for familien
giver dig afgørende indflydelse på vores generelle performance overfor kunder og samarbejdspartnere
forsyner dig med nødvendig viden, diverse systemer og udstyr til at løse opgaven
byder dig velkommen med et grundigt introduktionsforløb, hvor du kommer rundt i alle relevante områder
ønsker at besætte stillingen snarest muligt

Se meget mere om os på www.bpi.dk.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte COO Søren Lundberg på tlf. 61637409.
Send din ansøgning, CV og anden relevant dokumentation til: mg@bpi.dk
Vi indkalder løbende til interviews og fjerner stillingsopslaget, når vi har et passende ansøgerfelt.
Siden 1971 har BPI været pioner indenfor avancerede og teknologibaserede skumløsninger til
private og offentlige virksomheder. Vores fokusområder er støj-/vibrationsdæmpning og isolering til industri og anlæg samt formstøbt og skåret skum til design- og møbelindustrien.
Med produktionssteder i to lande og mere end 400 specialister servicerer vi kunder på vores
primære markeder; Danmark, Tyskland og Sverige.

