Teamleder Lager - aftenhold
European House of Beds A/S er en hurtigt voksende, innovativ dansk sengeproducent.
Virksomheden European House of Beds startede i 2008, men vi har faktisk mere end 60
års erfaring med produktion af kvalitetssenge og distribution via mere end 400
forhandlere i Skandinavien og Nordeuropa.
Vores klare filosofi er at være et bedre alternativ til de eksisterende producenter med
innovativt design, kvalitet i top og med service som det absolutte fokus.
Vores mål er at producere komplette sengekollektioner i et moderne design til en
attraktiv pris. Hos European House of Beds gør vi det lille ekstra!
Læs mere på www.europeanhouseofbeds.com
Ønsker du at påtage dig et ansvarsfuldt job som leder af et team af
lagermedarbejdere på aftenholdet i en dynamisk virksomhed i kraftig
udvikling – og kan du motivere dine medarbejdere til – sammen med dig
– at levere en høj grad af leveringssikkerhed og service?

SOM TEAMLEDER
refererer du til lagerchefen og får et ledelsesmæssigt ansvar for et team af timelønnede
lagermedarbejdere. Sammen med dine medarbejdere skal du sikre en høj grad af
leveringssikkerhed og kvalitet samt optimering af lageret.
Opgaverne er udfordrende og mange: Du varetager bemandingsplanlægning ud fra
spidsbelastningsperioder samt sikrer et tilfredsstillende ordreflow. Det er vigtigt, at du
kan strukturere opgaverne og optimere arbejdsrutinerne. Du skal sikre god kontakt til
produktionen med henblik på planlægning og prioritering af leverancerne.
Du tænker flow og optimering
og har en systematisk tilgang til dine opgaver. Du er fleksibel og evner at agere i
en organisation i kraftig vækst, og hvor man p.t. går fra manuelle til mere
automatiserede rutiner. Her vil du også få indflydelse.

Du er en konsekvens leder
der kan være med til at sætte retningen for dit team – og evner at kommunikere
på tværs af organisationen. Som den spillende træner falder det dig naturlig med
en hands on tilgang til opgaverne.
Du interesserer dig for den samlede forretning og tænker supply chain. Du kan
dermed bidrage som en god sparringspartner for organisationen.
Du er kendt for at arbejde systematisk og struktureret, men er samtidig fleksibelt
indstillet og i stand til at agere i kaos, når ting bliver hektiske.
Dine kolleger oplever dig som en loyal, udadvendt og imødekommende
sparringspartner, der forstår vigtigheden af at arbejde som et team. Du er robust
og proaktiv i din tilgang til opgaverne og er kendt som resultatorienteret,
energisk og opsat på at se resultater af din indsats.
Dine kvalifikationer
bygger formentlig på minimum fem års erfaring fra en lagerfunktion samt
ledelseserfaring med timelønnede. Du har truckkort og har fokus på sikkerhed på en
hektisk arbejdsplads.
Det vil være en fordel, såfremt du har en uddannelse inden for logistik og et vist
kendskab til LEAN.
Derudover forventer vi, at du har kendskab til IT på brugerniveau – og vant til at
operere i ERP.
YDERLIGERE SPØRGSMÅL?
Kontakt Managing Partner Bodil Brodal på telefon 30 92 71 23. Diskretion og
fortrolighed er en selvfølge.
Send ansøgning samt CV til brodal@brodalsearch.dk hurtigst muligt.
Vi behandler ansøgningerne løbende.

