PTA Ingeniør
-til optimering, udvikling og teknisk support
F10 Human Resource søger for

Virksomheden
KEN HYGIENE SYSTEMS er en innovativ virksomhed med over 70 års erfaring inden for udvikling,
produktion, salg og servicering af desinficerende opvaskemaskiner, bækkenvaskere og
laboratorieopvaskemaskiner samt opvaskemaskiner til storkøkkener og fødevareindustrien.
Virksomheden tilbyder et bredt program af standardløsninger og udvikler specialløsninger til
individuelle formål.
KEN indtager i dag en ledende position på det skandinaviske marked og har egne salgsselskaber i
Sverige og Norge. Størstedelen af produktionen afsættes til eksportmarkeder gennem et
vidtforgrenet forhandlernet, og ud over samhandel med en række europæiske markeder
eksporterer KEN til flere mellemøstlige lande samt til oversøiske markeder som Japan og Australien.
Virksomheden er inde i en spændende udvikling og søger derfor en ingeniør/tekniker, som vil sikre
kvaliteten i den produktionstekniske afdeling.
Se mere på http://www.KEN.dk/

Stillingen
Med reference til COO/ Supply Chain Manager, vil du være med til at løfte de mange
spændende opgaver i den produktionstekniske afdeling. Du skal være med til at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimere de primære processer indenfor tyndpladebearbejdning, svejsning og montage
Teknisk back up til indkøb, produktion og logistik
Prioritere og koordinere produktionstekniske opgaver og løbende forbedringer
Oprette og vedligeholde stamdata på varer, styklister, operationer etc.
Standardisere arbejde, primært i form af arbejdsinstruktioner til montage
Deltage i udvikling/effektivisering af arbejdspladsindretning og layout
Teknisk support til fabrik i Slovakiet, samt overflytning af relevante processer
Udvikle produktionsværktøjer

Faglige kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du er uddannet ingeniør eller har en anden relevant uddannelse indenfor supply chain og
produktion
Du er nyuddannet eller har nogle få års erfaring
Du har kendskab til Solid Works
Du taler og skriver professionelt engelsk og gerne tysk
Du kendskab til LEAN – Gerne kombineret med Six Sigma

Personlig profil
Du er ingeniøren med drive, gå-på-mod og en interesse i at lære endnu mere. Du forstår at ikke alt
kan løses bag computeren, og derfor er du i stand til at kommunikere på alle niveauer, samarbejde
tværorganisatorisk og hands-on.

Du tilbydes
Et spændende, udfordrende og afvekslende job i en moderne organisation med dygtige
kollegaer. KEN er i rivende udvikling og samtidig økonomisk særdeles solid. Virksomheden befinder
sig på et voksende marked, og forventer stabil organisk vækst fremover.
Du tilbydes en stilling i en åben organisation, med korte beslutningsveje, kompetente kollegaer og
en vision om at nå nye højder.

Ansøgning mærket ref.: 2105
Hvis du er klar til at blive fagligt og menneskeligt udfordret, og mener jobbet svarer til dine
kvalifikationer og jobønsker, hører vi meget gerne fra dig. Stillingen skal besættes hurtigst muligt,
men vi venter gerne på den rigtige kandidat.
Du skal sende din ansøgning til: as@F10.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jørn Ravn på tlf.: 2483 6084
Vi ser frem til at modtage din ansøgning
Med venlig hilsen
F10 Human Resource
Følg F10 Human Resource på www.linkedin.com/company/f10-hr-&-rekruttering

