Hampus Skulpturelle Legepladser
ønsker at skabe rammer for, at børn
kan udvikle sig og blive kreative og
bidragende individer.

PRODUKTIONSCHEF
Verden som legeplads...
Ansvaret

Baggrund & Erfaring

Med reference til den administrerende direktør deltager du
i ledelsen af virksomheden, og du får gode muligheder for
at sætte dit præg på en virksomhed i stærk udvikling - med
projekter både nationalt og internationalt.

Du har sikkert en uddannelse som produktionsingeniør
eller tilsvarende og suppleret denne med nogle år i en projektorienteret produktionsvirksomhed. Du har erfaring med
planlægning, budgetter, for- og efterkalkulation, ressourceestimater samt people management.

Du får ansvaret for ledelsen af ca. 10-20 medarbejdere og
sikrer optimal bemanding og ressourceanvendelse. Du
analyserer løbende produktionsprocesser - foreslår og gennemfører forbedringer i hele værdikæden, inkl. underleverandører, transport og logistik.
Du udarbejder efterkalkulationer, der sammenholdes med
salgsbudgettet og opsamler herved viden, ligesom du
løbende har fokus på kvalitetskontrol og miljøstyring.

Som person er du analytisk stærk, du har et godt overblik
og et vindende væsen.
Du er nu motiveret for at arbejde med ledelse i en virksomhed, der vokser og hvor du kan anvende hele din teoretiske
og praktiske værktøjskasse.
Ring gerne til John Wagner på telefon 30 24 24 09, hvis du
ønsker yderligere information - eller send dit CV til job@
peoplecapital.dk

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere

Hampus tror på at den eventyrlige
fortælling er et grundlæggende
element i børns udvikling. Børns leg
udfolder sig som en fortløbende
fortælling, der opstår spontant, og
Hampus legeredskaber skal bidrage til
denne fortælling og udvikling.
Hampus har eksisteret i 18 år, og har
i den seneste tid oplevet en markant
vækst med projekter i Danmark og
udlandet.
Kulturen i Hampus er uhøjtidelig,
positiv og uformel, og der er et stærkt
tværfagligt samarbejde.
Som led i den fortsatte udvikling søges
nu en kompetent Produktionschef.

Næsseslottet
Dronninggårds allé 136 · 2840 Holte
contact@peoplecapital.dk

