Ydre Skåp AB är en av Sveriges ledande tillverkare av klimatsmarta skåp för transportbilar.
Fabriken för tillverkning av skåp och bilar är belägen i Österbymo.
Företaget anpassar och bygger transportbilar av olika fabrikat, för en mängd olika ändamål. Varje år byggs det
ca 700 bilar, allt från stora skåpbilar till småbilar och pick-up.
Företaget är certifierat som premiumpartner till de flesta biltillverkarna, bl.a. Ford, Opel och Renault.

Vi söker en produktionsledare
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som produktionsansvarig ansvarar du för att uppfylla produktionsmålen samt för att utveckla verksamheten,
med eget budgetansvar.
Du har huvudsakligen hand om vår produktionsenhet med 5 olika avdelningar. Här ingår ansvar för personal,
säkerhet, kvalitet och miljö samt den dagliga driften. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att: - Fördela arbetet
efter orderstruktur - Optimera produktionen och följa upp produktivitet - Sköta och följa kapacitet, flöde,
uppföljningar, efterkalkyler - Leda produktionsmöten - Beställa vissa råvaror för produktionen
Din profil
Vi söker dig som har den rätta känslan och kunnandet för planering och ledning av industriell verksamhet.
Meriterande om du har erfarenhet av fordonsindustrin eller annat industriarbete. Effektiv produktion och god
leveranssäkerhet är viktiga ledord på företaget.
Vi tror att du har minst gymnasial utbildning, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska,
har flerårig produktionserfarenhet och drivs av att nå uppsatta mål, har god datorvana, har i grunden ett tekniskt
intresse gärna med inriktning mot fordon.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av personalansvar då vi vill att du blir en viktig lagbyggare på företaget. Du
måste också ha god datorvana och förståelse för effektiva och nya digitala system för optimering, planering
osv.
Kunskaper i Lean Production är meriterande.
Du måste ha kunskap i att förstå flöden för att kunna förändra och förbättra verksamheten
Du bör vara noggrann och ha gott ordningssinne
Ansökan
Din ansökan skickar du till kenneth.dietz@ydreskap.se. senast 2019-09-30.
Urvalsarbetet sker fortlöpande under ansökningstiden.
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