Fabrikschef med flair for ledelse og teknisk indsigt
Hos MELITEK A/S i Nr. Alslev oplever vi en stor efterspørgsel efter vores produkter. Afledt af vores vækst søger vi, som en del af en strategisk ledelsesmæssig
opgradering en erfaren leder, der skal stå i spidsen for den samlede daglige drift af fabrikken. Trives du i rollen som synlig leder og motivator, og har du teknisk
flair, så er det dig, der i rollen som fabrikschef skal være med til at sikre, at MELITEK er ”First in class”.

Din rolle

Din profil

Om MELITEK

Som fabrikschef bliver du en del af Direktionen. Du skal
stå i spidsen for fabrikken, og det bliver dit ansvar at sikre
optimering af produktionen med fokus på høj kvalitet og
rettidig levering. Endvidere er du ansvarlig for:

Den nye fabrikschef har:

MELITEK er en dansk privatejet virksomhed, der er specialiseret i udvikling, produktion og salg af elastomer og polymer compounds til sundhedssektoren.







Budgetmål og KPI’er
40 medarbejdere samt udvikling af samme
Identificering og implementering af procesforbedringer i forhold til produktion, teknisk afdeling, logistik,
indkøb og lager
I samarbejde med kvalitetschefen sikre, at alle processer i fabrikken efterlever ISO13485:2016, lov-,
miljø- og sikkerhedskrav
Overordnet styring af projektteams for kommende forbedrings- og kapacitetsudvidelses-projekter, samt
deltagelse i ”hands on” projektarbejde.

Din succes afhænger i høj grad af dine ledelsesmæssige
evner. Du skal stå i spidsen for et fagligt team af mellemledere og medarbejdere med fokus på resultater, udvikling
og samarbejde. Du kan se frem til en udfordrende og varierede arbejdsdag, hvor du med jævne mellemrum vil
være eneste tilstedeværende direktionsmedlem på fabrikken.









Flere års erfaring i rollen som leder i en produktionsvirksomhed
Relevant teknisk flair og forståelse samt erfaring med
logistik, lager og indkøb
Erfaring med implementering af Lean eller lignende
og ERP-systemer
Forståelse for at agere i en ejerledet virksomhed
Stærke analytiske evner og gode IT-kundskaber
Gode kommunikative evner i såvel mundtligt som
skriftligt dansk og engelsk
Det er en fordel, at du har bopæl i den sydlige del af
Region Sjælland eller ønske om at flytte hertil, men
det er ikke ekskluderende.

Du er serviceminded og fleksibel. Du har et stærkt selvstændigt drive og motiveres af at skabe resultater både
sammen med og gennem andre. Du har en struktureret
tilgang til dine opgaver og sikrer gennem godt overblik vejen frem mod mål. Du formår at holde hovedet koldt i en
omskiftelig hverdag, og er ikke bange for at træffe beslutninger. Du forstår at lytte og har samtidig gennemslagskraft. Du bidrager gerne med nye ideer.

MELIKEK har en stærk servicekultur og gør alt for at tilbyde kunder værdiskabende service samt bestræber sig
på at imødekomme individuelle kundebehov. MELITEK er
præget af en positiv kultur, hvor man hele tiden lærer og
forbedrer de interne processer, og hvor frihed under ansvar er et mantra, som efterleves i hverdagen. Hos MELITEK er fleksibilitet og faglig stolthed nogle af kodeordene.
MELITEK tilbyder en bred vifte af meliflex materialer (PE,
PP, TPE, TPO og COC baseret compounds), som produceres i henhold til ISO13485:2016 for medicinsk udstyr og
god dokumentationspraksis i henhold til GMP. Fabrikken
er moderne og er bygget som Green Field i 2003 og senere udvidet i 2008 samt 2014-16 i takt med MELITEKs
vækst. Fabriksanlægget består af tre linjer, kvalitetskontrol- og vedligeholdelsesfunktioner, der producerer i døgndrift med 6 og 12 timers skiftehold.

Lyder stillingen som noget for dig, ser vi frem til at høre fra dig. Send snarest en motiveret ansøgning vedlagt CV til sentire@melitek.com. Bemærk vi indkalder løbende til
samtaler. Spørgsmål til stillingen, kan rettes til rekrutteringskonsulent Mette Havkrog på mobil +45 4013 4555 eller på mail sentire@melitek.com. Rekrutteringsprocessen
koordineres i samarbejde med Sentire rekruttering, og du giver med din henvendelse tilladelse til, at vi deler dine data hermed. Vi håndterer al information diskret og med omhu.

