Produktionsplanlægger
Er du en logistisk blæksprutte, kan du lægge en skarp
plan og kan du få enderne til at mødes i en konstant
foranderlig hverdag? Så er det muligvis dig, vi leder efter!
OM JOBBET
Som produktionsplanlægger hos Formkon har du en central
rolle i vores produktion, da du bidrager til koordineringen af
et gnidningsfrit produktionsflow i virksomheden.
VI TILBYDER
• Et job fyldt med udfordrende opgaver
• Produktionsplanlægning med udgangspunkt i NAV BC og
Power BI
• Ansættelse i en virksomhed i rivende udvikling, hvor du får
rig mulighed for at sætte dit præg på dit arbejdsområde
• Kollegaer, der er nogle af de dygtigste i landet indenfor
deres felt
• Godt arbejdsklima og fri omgangstone
• Høj grad af projektinddragelse

HVEM ER VI
Hos Formkon får du 58 kompetente og dedikerede kollegaer.
Som produktionsplanlægger vil du være en del af
virksomhedens CNC-afdeling, der er sammensat af nogle af
de dygtigste folk i landet inden for deres felt. Derudover vil
du blive en del af et uformelt arbejdsmiljø med en fri
omgangstone, kort beslutningsproces, samt meget høj grad
af fleksibilitet.
ANSØGNING
Ved interesse, send ansøgning og CV til os på:
job@formkon.dk
Vi holder samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at
sende din ansøgning hurtigst muligt.

INFORMATION OM JOBBET
Send din ansøgning og dit CV
tilArbejdssted:
os hurtigstSkive
muligt på:
job@formkon.dk

Ansøgningsfrist: 15.06.2022

OM DIG
• Du har erfaring fra lignende stilling, hvor du har
beskæftiget dig med produktionsplanlægning.
• Du er erfaren bruger af planlægning i ERP og Excel
• Du er datadrevet og har gennemslagskraft
• Du er i stand til kommunikativt at transformere rå data til
realistiske produktionsplaner
• Du arbejder struktureret med overblik og er systematisk
• Du ser udfordringer som en mulighed for at kunne skabe
forbedringer
• Du er rolig og velovervejet
• Du er vedholdende og reflekterende

Hurtigst
muligt
ViTiltrædelsesdato:
holder samtaler
og ansætter
Branche:
Støberi
og
bearbejdning
løbende og behandler
Jobtype: Fuldtidsansættelse
selvfølgelig
alle ansøgninger
fortroligt.
Jobkategori: Produktion og Teknik
Refererer til: Produktionschefen

Har du spørgsmål til
praktikken – kontakt
Dan
på telefon
Har Nielsen
du spørgsmål
til stillingen – kontakt Martin Løgsted på
9614 29 32

telefon 96 14 29 45.

Yderligere information om Formkon kan findes på hjemmesiden, hvor du
også finder vores GDPR-erklæring, der skal vedhæftes din ansøgning.

Formkon fremstiller prototyper samt specialdele og fokuserer primært på materialerne aluminium og magnesium. Ved brug af de traditionelle
støbemetoder trykstøbning og gipsstøbning, samt de nyeste teknologier inden for CNC-bearbejdning og 3D print, fremstiller vi med stolthed
komponenterne til fremtidens produkter. Det har vi gjort siden 1985, hvor professionel rådgivning, hurtige leveringstider samt kompromisløs kvalitet er
grundstenene i vores virksomhed.
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