PTA chef til MIGATRONIC A/S
Som leder af PTA bliver du ansvarlig for vores produktionstekniske afdeling med 5 medarbejdere.
Afdelingen er bl.a. ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af maskiner, udstyr og bygninger, herunder at
opbygge, beskrive og vedligeholde processer og systemer for automatisk vedligeholdelse (TPM).
Med reference til Supply Chain Manager indgår du i produktionens ledelsesteam, hvor du er med til at
udforme og implementere produktionsstrategier og handlingsplaner samt formidle et bredt
tværorganisatorisk samarbejde i virksomheden.
Base for jobbet er på vores adresse i Fjerritslev.

Vi tilbyder bl.a.:











At blive en del af en organisation med høj anciennitet kombineret med nyeste viden
At arbejde med den nyeste og mest avancerede robot- og automationsteknologi
At blive en del af en verdensomspændende koncern indenfor svejseteknik
Meningsfyldt job i en innovativ virksomhed, hvor ikke 2 dage er ens
Uformel og flad struktur, godt støttende teamwork og god humor
Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder
Pensionsordning og sundhedsforsikring
Løn efter kompetencer og erfaring
Fri telefon og internet
God kantineordning

Dine arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. omfatte:








Ledelse af produktionsteknisk afdeling (PTA)
Ansvarlig for opbygning af prototyper og 0-serier i samarbejde med øvrige organisation, herunder
udarbejdelse af styklister, arbejdsbeskrivelser m.m. (New Product Introduction)
Styre vedligeholdelse og reparation af maskiner, installationer samt bygninger
Testområdet
Intern projektledelse, herunder ombygninger og optimeringer, f.eks. SMED, materialeudnyttelse og
processer
Arbejdsmiljø, sikkerhed samt LPE (lovpligtige eftersyn)
Sikre at systemer indenfor området opbygges, vedligeholdes samt udvikles

Vi forestiller os, at du har følgende faglige kvalifikationer:





Teknisk uddannelse som maskinmester, maskiningeniør eller lignende, suppleret med lederuddannelse/-kurser, herunder Lean
Minimum 5 års erfaring med produktionsledelse / PT ledelse, gerne fra en mellemstor produktionsvirksomhed fra lignende branche og med fuld værdikæde, hvor sikkerhed, kvalitet, produktivitet og
leveringssikkerhed er i fokus
Solid økonomisk forståelse med fokus på kostoptimeringer
Erfaring med:
Vedligeholdelsessystemer
Robotter, PLC og automatisering i produktionen generelt
Produktions- og procesoptimering, projektstyring, NPI og indkøb
ERP-systemer (gerne M3) og rutineret bruger af Microsoft Office-pakken
Miljø- og sikkerhedsledelse samt kendskab til myndighedskrav og relevant lovgivning

Din personlige profil:







Resultatorienteret, engageret og proaktiv
Synlig ledelse, og giver gerne et nap med, når behovet opstår
Skaber trivsel og motivation hos dine medarbejdere
Fleksibel, og kan lide at have mange bolde i luften
Løsningsorienteret og stort overblik i pressede situationer
Konstruktiv, struktureret og analytisk tilgang til dine opgaver

Yderligere informationer om MIGATRONIC A/S og jobbet kan fås ved henvendelse til Supply Chain Manager
Martin Svenningsen på tel. 20 19 53 55.
Vi afholder samtaler løbende. Ansættelse hurtigst muligt, dog venter vi gerne på den rette kandidat.
JYSK REKRUTTERING forestår rekrutteringsarbejdet, og din motiverede ansøgning og CV sendes til
info@jyre.dk mrk. ”PTA chef – Migatronic”

Intelligent svejsning

Migatronic A/S udvikler, producerer og markedsfører svejsemaskiner og tilhørende produkter til såvel
industri som forhandlere.
Virksomheden blev grundlagt i 1970 og har siden da været en betroet partner, når det drejer sig om
totalløsninger til svejsning – både manuelle og automatiserede – og er blandt de førende på det europæiske
marked, hvor høj kvalitet, teknologisk kompetence og excellent service er virksomhedens signatur.
Migatronic råder over moderne faciliteter til udvikling, produktion, salg og service og afsætter ca. 15.000
svejsemaskiner årligt.
Migatronic markedsføres worldwide i mere end 40 lande og har egne datterselskaber på 10 europæiske
markeder samt i Kina og Indien.
Migatronic beskæftiger godt 300 medarbejdere og har en årlig omsætning på ca. DKK 315 mio. (2017).

