AVK International søger production
manager
Har du erfaring med produktionsledelse, og har du din LEANværktøjskasse i orden? Så er du måske vores nye production
manager til en af vores ventilfabrikker i Skovby.
Vi søger en production manager til at varetage driften

Vi forestiller os, at du:

på vores ØST 1-fabrik, som netop er blevet udvidet

• er uddannet produktionsingeniør eller har en anden

med ny fabrikshal og nyt layout. Du vil få direkte
ledelse af ca. 25 timelønnede medarbejdere og bliver
en del af vores produktionsledergruppe med reference
til virksomhedens plant manager.
Som production manager er du ansvarlig for at

relevant uddannelse
• har god erfaring med LEAN i produktionen, evt.
kendskab til SQDIPP

AVK-koncernen

• har erfaring med IT i produktionen

AVK-koncernen er global

• er eksekverende, vedholdende, har energi, drive og

markedsleder inden for ventiler og

er høflig og imødekommende

brandhaner, som indgår i vitale

gennemføre aftalt produktion til aftalt tid, holde daglige

• kan kommunikere tydeligt på dansk og engelsk både

tavlemøder, følge op på forhindringer og selv deltage i

skriftligt og mundtligt og har fokus på de ”bløde”

infrastrukturer i form af vand- og
gasforsyning, spildevandsbehandling

tavlemøder.

værdier i en forandringsproces

og brand-bekæmpelse. AVK er
familieejet og har hovedsæde

Din standard for sikkerhed, kvalitet, leveringsevne,

Vi tilbyder:

i Skovby/Galten nær Aarhus.

effektivitet og procesvedligeholdelse ligger helt i top, og

• en spændende og udfordrende stilling hos AVK

Koncernen består af mere end 100

du er en god leder, som formår at samarbejde, sætte
et stærkt hold, involvere medarbejderne og have god
kommunikation med alle.

International i Skovby (tæt på Aarhus)
• et uhøjtidelingt og dynamisk arbejdsmiljø, der er
præget af vækst og innovation

produktions- og salgsselskaber på
verdensplan og beskæftiger ca.
4.400 medarbejdere.

LEAN og løbende forbedringer er en væsentlig del

Der vil løbende blive indkaldt til samtaler, og vi ønsker

AVK International A/S

af arbejdet, og vi arbejder dagligt på at forankre

stillingen besat hurtigst muligt.

Hos AVK International kombinerer

LEAN-forståelsen/kulturen og LEAN-værktøjerne i

vi vores egen-producerede

hele organisationen. En del af arbejdet med løbende

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at

ventiler og tilbehør med produkter

forbedringer foregår som kaizenevents i samarbejde

kontakte plant manager Lars Christiansen på mobil

fra resten af AVK-koncernen

med vores LEAN-organisation, som altid vil udfordre på

2429 5160.

og markedsfører en komplet

evnen til at se spild.
For den rette person er her muligheden for at sætte

produktpakke til Kontinentaleuropa,
Send din ansøgning, mærket ”Production Manager”

Rusland, Centralasien, Kaukasus og

inkl. CV til HR@avk.dk

Nordafrika. Vi beskæftiger ca. 230

sine evner i spil i en succesfuld familieejet virksomhed,

medarbejdere og omsætter for ca.

og du får virkelig mulighed for at gøre en forskel.

600 mio. kr. om året.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Forestå den daglige drift på fabrikken og disponere
kapacitet
• Gennemføre tavlemøder og arbejde med løbende
forbedringer
• Medarbejderpleje
• Opfølgning på KPI’er

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

