Mestersvend og ”spillende træner” til fast
eftermiddagshold hos Robert Damkjær A/S
Robert Damkjær A/S er en veletableret fødevareproducent med et stærkt hjemme- og
eksportmarked som har en stabil vækst og øget ordretilgang.
Robert Damkjær A/S er en familieejet fødevareproducent, der blev etableret i 1961 af
Robert og Poul Erik Damkjær - far og søn. Håndværket, det tætte og loyale
samarbejde med kunder og leverandører samt en stabil, sund vækst har altid været
drivende kræfter for virksomheden og dens medarbejdere. Virksomhedens brede
sortiment af køle-, fryse- og konservesprodukter - fremstillet af kyllingekød - findes i
mange danske supermarkeder og specialforretninger, mens størstedelen af
omsætningen beror på eksport til mere end 45 lande. Virksomheden er IFS certificeret
på higher level og beskæftiger 125 medarbejdere.
Læs mere på www.damkjaer.dk

Motiveres du af at være den ”spillende træner”? Og evner du at tage
ansvaret for dit team som mestersvenden, der går forrest og kan
bevare overblikket i pressede situationer.
Som vores nye Mestersvend og leder for vores faste eftermiddagshold
indgår du i et stærkt og veletableret produktionsledelsesteam med hhv.
produktionschefen, fabriksmesteren og formiddags mestersvenden. Som den
forlængede arm til produktionschefen kommer du til at indgå i
produktionsledelsesteamet samt være stedfortræder ved produktionschefens
fravær.
Som Mestersvend får du ansvaret for det faste eftermiddagshold i forhold til
blandt andet:
•
•
•
•
•

Ledelse og styring i samarbejde med produktionsledelsen
Daglig bemanding på linjer i produktionen og rengøring
Produktionsopfølgning - både daglig og budgetmæssigt
Opfølgning og opdatering på afvigelser
Udlæsning af varer

•
•
•

Deltage i kogning
Udarbejdelse af arbejdsvejledninger
Deltagelse i arbejdet med afholdelse af MU-samtaler samt APV
(arbejdspladsvurdering).

Du vil endvidere varetage ledelsen ved produktionens afslutning samt stå for
ledelsen af rengøringsholdet.
Din baggrund:
• Du har ledelseserfaring og tager ansvar, og du trives med at lede
• Du er social og kommunikerer med alle niveauer i organisationen – såvel
mundtligt som skriftlig
• Computere og IT skræmmer dig ikke
• Du har truckcertifikat - eller er villig til at tage det
• Du evner at tænke klart og beholde overblikket i pressede situationer.
Du er samarbejdsvillig og fleksibel
Du har værktøjskassen i orden og fingeren på pulsen i forhold til dit
fagområde. Du er handlingsorienteret og får tingene til at ske gennem en
struktureret tilgang. Dine gode samarbejdsevner gør, at du får etableret gode
relationer på tværs af organisationen, ligesom du deler viden med dine
kolleger.
Vi tilbyder
En spændende stilling i et uformelt miljø. Organisation består af et stærkt
team og er kendetegnet ved meget korte beslutningsveje.
Faste arbejdstider: Mandag - torsdag kl. 13.00 - 21.30 / Fredag 12.10 - 20.00
Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer.
YDERLIGERE SPØRGSMÅL? Kontakt Management Consultant Kjeld Thrane
på telefon 41 28 35 11. Diskretion og fortrolighed er en selvfølge. Send
ansøgning samt CV til thrane@brodalsearch.dk hurtigst muligt. Vi behandler
ansøgningerne løbende.

