Produktionsplanlægger
Er produktionsplanlægning og -optimering en af dine kerne
kompetencer? Kan du skabe overblik og sikre et optimalt
flow i produktionen? Ligger rollen som disponent også lige til
højrebenet? Hvis ja, så vil Etiflex A/S, der er blandt Danmarks
førende og mest innovative etikettrykkerier, gerne høre fra dig.

Om Etiflex A/S
Etiflex

A/S

producerer

etiketter

og

etiketløsninger til en stor og bred porte
følje af både store og små kunder i indog udland – bl.a. nogle af Danmarks
største internationale brands. Etiflex er
en yderst ambitiøs, stabil og velfunderet
virksomhed i konstant udvikling. Vores
strategi bygger på kvalitet, innovation
og leverance, og er ikke klicheer, men
leveregler, der gælder i både interne og
eksterne relationer. Forholdet til vores
kunder samt udviklingen af glade og
dygtige medarbejdere har altid højeste
prioritet hos Etiflex. Vi er 35 ansatte og
producerer årligt langt over 1 milliard
etiketter. Med mere end 46 års erfaring,
er Etiflex i dag en af de mest stabile og
effektive producenter i etiketbranchen i
Norden.

I tæt samarbejde med fabrikschefen

Hvem er du?

er det din opgave at skabe det sam-

Du har en relevant uddannelse

lede overblik over vores kapacitet,

og erfaring med systemer og pro-

styring af forecast, samt ikke mindst

cesser inden for planlægning. Du

identificering af fremtidige kapa

er system- og processtærk og har

citetsudfordringer. Du skal også

forståelse for hele værdikæden. Du

indsamle, bearbejde og præsentere

er fortrolig med anvendelsen af IT

data, så vi altid har et klart billede af,

og superbruger i brugen af Excel.

hvordan produktionen kører.
Som person er du fleksibel, rolig
Vi er en ordre- og s erieproducerende

og løsningsorienteret, når du står i

virksomhed, hvor en stor del af vores

krydsfeltet mellem salgsinteresser

produktion er bundet op på længere-

og produktionshensyn. Derudover

varende kontrakter. Vi håndterer

begår du dig selvfølgelig ubesværet

derfor ordrer med et stort spænd i

på dansk og engelsk.

ordreantal og volumen. Derfor er
kapacitetsudjævning og optimal ud-

Vi tilbyder

nyttelse af maskiner meget vigtig for

Muligheden for en udfordrende

din succes.

stilling i en dynamisk virksomhed
med engagerede medarbejdere,

Du håndterer på konstruktiv vis kryds

der servicerer yderst professionelle

feltet mellem salg og produktion. Du

kunder. Etiflex har internationale

kommunikerer hurtigt og præcist, så

ambitioner, som alle medarbejdere

vores salgsafdeling hele tiden er på

kan have indflydelse på. Vores om-

forkant og kan give vores kunder en

gangstone er åben og uformel, og vi

klar besked.

lægger vægt på, at alle vores medarbejdere ønsker at udvikle sig.

Vi søger en p
 roduktionsplanlægger,
der bl.a. skal arbejde med

Etiflex A/S tilbyder gode arbejds-

• Planlægning og disponering af

vilkår, mulighed for fleksibel møde

produktions- og materialeflow

tid og løn efter kvalifikationer. Hvis

• Grov- og finplanlægning af
maskiner i produktionen
• Opfølgning på og kommunikation
omkring fremrykkelser og for
sinkelser
• Løbende disponering / indkøb
ift. ordrebehov
• Administrere lagerføringsaftaler

du ønsker at få uddybet stil
lingen,
er du velkommen til at kontakte
fabriks
chef Morten Risvig, telefon
22 10 70 89.
Send

din

ansøgning

hurtigst

muligt via www.etiflex.dk/job. Vi
behandler ansøgningerne løbende,
så send gerne din ansøgning i dag.
Tiltrædelse snarest.

