Produktionsleder, med potentiale til Produktionschef
Er du vores nye produktionsleder, som skal sikre virksomhedens udvikling fra ”værksted til
industri”?
Jobbet
Med reference til den adm. direktør og i tæt samarbejde med Logistikchefen, er produktionslederen
ansvarlig for at lede og udvikle vores produktion, med øje for at optimere både de fysiske og
systemmæssige processer.
Produktionslederen får ansvaret for:
• Produktion med 20-25 timelønnede, og 2 – 4 funktionærer.
• Sikkerheds-, kvalitets-, personale-, budget-, energiansvarlig for ovennævnte
produktionsområder.
• Drivkraften i investeringer og implementering af kommende investeringer i nyt
produktionsudstyr
• Indkøber af hjælpematrialer til brug i produktionen.
• Sikre en udvikling af produktionen hvor vi videreudvikler fra ”værksted til industri” samtidig
med at vi beholder fleksibiliteten.
Stillingen omfatter;
• Ledelse og motivation af medarbejderne.
• Fokus på kvalitets- og leveringsevne.
• Sikring af en omstillingsparat organisation.
Personen
Den uddannelsesmæssige baggrund kan være en uddannelse som f.eks.
• P/M-Ingeniør.
• Produktionsteknolog.
• En anden relevant uddannelse, kombineret med den rette erfaring.
Det forventes, at den nye produktionsleder kan gå ind i rollen som den ansvarlige for produktionen,
med den nødvendige ballast - fagligt som personligt. Den ideelle kandidat til stillingen, skal have
en solid erfaring fra en lignende stilling, kombineret med en resultatorienteret og motiverende
lederstil med et stort engagement og drive, som kan skabe tydelige resultater for sig selv og for
virksomheden. Endvidere forventes det, at engelsk og tysk beherskes på samtaleniveau.
Virksomheden har hovedkontor og produktion i Sønderborg og det vil være et krav, at du er
bosiddende i nærområdet
Vi tilbyder
Der er tale om en spændende stilling i en virksomhed med en stærk markedsposition. Stillingen
rummer mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Ansættelsesvilkår aftales individuelt på
et attraktivt niveau.
Ansøgning
Send din ansøgning mrk. ”Produktionsleder – Lachenmeier Monsun” til info@activatorgroup.com
eller ActivatorGroup A/S, Lindvedvej 71, 5260 Odense S. Du kan kontakte Carsten Haugaard,
mobil 2514 0714, for indledende drøftelse af stillingen. Enhver henvendelse behandles fortroligt.

Lachenmeier Monsun er en dynamisk og internationalt orienteret virksomhed, der designer og
producerer løsninger til håndtering af bulkvarer, fra korn- og foderstoffer, til biobrændsel. Vi
deltager i processen fra idé til installation af kundetilpasset løsning, men indgår også som
kvalificeret underleverandør af enkelt maskiner og komponenter. Vores produkter markedsføres
under mærket MONSUN™ til segmenterne Feed & Grain samt Bio.
Siden grundlæggelsen i 1952 er virksomheden vokset til en internationalt anerkendt producent af
kundetilpassede løsninger. Virksomheden har til huse i Sønderborg.

