
ELCOR-SKAGEN A/S, smukt beliggende produktionsvirksomhed på toppen af Danmark i Skagen. 
Virksomheden producerer styre- og effekttavler primært til marine og offshore industrien, det være 
sig lige fra mindre el-tavler til store komplekse anlæg. Tavlerne udvikles og produceres i tæt 
samarbejde med kunderne. Test og certificering af tavlerne udfores i egne lokaler.  
Virksomheden beskæftiger pt. ca. 30 medarbejdere.  
 

 
 

 
CEO søges til udvikling af produktionsvirksomhed 
Spændende faglig og ledelsesmæssig opgave! 
 

Du får det overordnede ansvar for virksomhedens medarbejdere, resultat og udvikling.  
Dine hovedopgaver bliver i væsentlig grad koncentreret omkring at få styr på værdikæderne 
igennem hele virksomheden, udvikle virksomheden generelt især med fokus den overordnede 
ledelse af produktionsenhedens funktionsområder. Du skal i samarbejde med ledergruppen og 
øvrige organisation proaktivt initiere og gennemføre de løbende forandringsprocesser, som 
kendetegner en dynamisk virksomhed i udvikling.  
Du har en videregående teknisk uddannelse med betydelig ledelseserfaring fra produktion i en 
SMV virksomhed indenfor el-området eller tilsvarende. Det er samtidig et plus, hvis du har erfaring 
med produktion af el-tavler samt komponentviden. 
Du har væsentlig erfaring med moderne ledelses-, planlægnings- og produktionsstyringssystemer 
og har også et godt praktisk kendskab i anvendelse af LEAN-værktøjerne.  
Du behersker engelsk på forhandlingsniveau, og såfremt du kan begå dig på tysk, vil det være en 
fordel. 
Du har en synlig, involverende og motiverende ledelsesstil, hvor du forstår at aktivere og inspirere 
dine medarbejdere og give dem ansvar, ligesom du har en forretningsmæssig og resultatorienteret 
tilgang til ledelse.  
Din arbejdsform er systematisk og struktureret, og du er i besiddelse af et godt overblik.  
Du har en naturlig gennemslagskraft. Du har derudover et højt indsatsniveau og den fornødne ro 
og robusthed til at sikre, at de forventede resultater opnås. 
Du tilbydes en spændende opgave, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dagsordenen og få 
direkte indflydelse på virksomhedens fremtidige udvikling.  
Lønpakke forhandles i forhold til kvalifikationer.  

 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kim Tornby, Jysk Rekruttering 
på tel. 24 24 51 96. Din henvendelse behandles fortroligt og diskret. 
Din motiverede ansøgning og dit CV sendes til kt@jyre.dk.  
 
 


