AVK International søger planlægger til
produktionsplanlægning
Har du god erfaring med produktionsplanlægning, er du
superbruger i Microsoft Dynamics ERP, og motiveres du af en
dynamisk hverdag, så er du måske den nye planlægger til vores
ventilproduktion.
Vi søger en dygtig og udviklingsorienteret planlægger til
planlægning af ventilproduktion på vores tre fabrikker

• Er superbruger af MS Dynamics AX (vi opgraderer til
Dynamics 365)

i Galten og Skovby. Du kommer til at indgå i et team

• Har kendskab til LEAN

AVK-koncernen

på pt. fire planlæggere, som arbejder tæt sammen om

• Er serviceminded og udadvendt, har drive, og er

AVK-koncernen er global

hele planlægningsopgaven. Desuden arbejder du tæt
sammen med indkøbere, lager- og produktionschefer,
og du får direkte kontakt til produktionsmedarbejdere.

høflig og imødekommende
• Kan kommunikere tydeligt på dansk og engelsk både
skriftligt og mundtligt
• Er daglig bruger af MS-office

Som planlægger er man ansvarlig for løbende at

markedsleder inden for ventiler og
brandhaner, som indgår i vitale
infrastrukturer i form af vand- og
gasforsyning, spildevandsbehandling
og brand-bekæmpelse. AVK er

planlægge nye produktioner af både færdigvarer

Vi tilbyder ...

familieejet og har hovedsæde

og halvfabrikata, og produktionsplanlæggere har

• En spændende og udfordrende stilling hos AVK

i Skovby/Galten nær Aarhus.

stor indflydelse på produktionens produktivitet. Vi
lægger stor vægt på hurtige svartider, fleksibilitet og
leveringssikkerhed for at sikre en god kundeoplevelse.

International i Galten (tæt på Aarhus)
• Et globalt arbejdsmiljø, der er præget af vækst og

Koncernen består af mere end 100
produktions- og salgsselskaber på

innovation, og hvor tonen er uhøjtidelig og hverdagen

verdensplan og beskæftiger ca.

dynamisk

4.500 medarbejdere.

Vi er på en LEAN-rejse og arbejder med løbende
forbedringer, både på lagre, i produktionen og i

Som planlægger refererer du til vores production

AVK International A/S

administrationen, og daglige tavlemøder vil derfor være

logistics manager.

Hos AVK International kombinerer

en del af hverdagen.

vi vores egen-producerede
Der vil løbende blive indkaldt til samtaler, og vi

ventiler og tilbehør med produkter

Primære arbejdsopgaver vil være ...

ønsker stillingen besat hurtigst muligt

fra resten af AVK-koncernen

• Afgive leveringstider og planlægge kundeordrer

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at

og markedsfører en komplet

• Planlægge produktioner til vedligeholdelse af

kontakte production logistics manager Martin Knudsen

produktpakke til Kontinentaleuropa,

på 5122 4480.

Rusland, Centralasien, Kaukasus og

færdigvarelagre
• Følge op på kapaciteter og leveringsperformance

Nordafrika. Vi beskæftiger ca. 250

• Arbejde med forecasts og produktionsbudget

Send din ansøgning, mærket ”Production Planner”, inkl.

medarbejdere og omsætter for ca.

• Kalkulere seriestørrelser og vedligeholde stamdata

CV, til HR@avk.dk

700 mio. kr. om året.

• Deltage i strategisk arbejde og optimeringsprojekter
Vi forestiller os, at du ...
• Har en relevant (teknisk) uddannelse
• Har god og stor erfaring med
produktionsplanlægning

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

