DAFA Group A/S

JOB

Planlægningsansvarlig
til international produktionsvirksomhed i Aarhus

DAFA Group A/S
Nyoprettet stilling som Planlægningsansvarlig
Kan du udvikle og drive forandringsprocesser, og er du superbruger i Microsoft Dynamics? Så er det måske dig, vi søger til
en spændende nyoprettet stilling som Planlægningsansvarlig. Du refererer til produktionschefen, og sammen optimerer I
virksomhedens planlægningsprincipper samt flowet i værdikæden.
Om jobbet
Med baggrund i systemkendskab bliver din nøgleopgave at drive og implementere forandringsprocesser, samt at nytænke
kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med produktionsplanlægningen, når der skal indføres begrænset kapacitet, i første
omgang i Danmark. På sigt forventes det at indføre samme planlægningsprincipper i produktionsenhederne i Polen og Kina,
og her vil du som Planlægningsansvarlig ligeledes spille en væsentlig rolle.
Foruden at udfordre, nytænke, beskrive og implementere arbejdsprocesser fra produktion til levering, vil du arbejde med
forecast i Microsoft Dynamics. Du vil opstille nøgletal til at understøtte driften med det formål at sikre indfrielse af
virksomhedens målsætning.
Efter opkøb af produktionsvirksomhed i Polen i 2016 er det planen at konsolidere gruppens IT-platforme i løbet af de
kommende år. Det indebærer bl.a. implementering af Microsoft Dynamics 365, og her vil du i tæt samarbejde med gruppens
IT Manager blive en vigtig brik i relation til produktionsplanlægning.
Jobbet indeholder endvidere:
•
Sparring med kolleger omkring optimering af processer og vidensdeling.
•
Opfølgning på opsatte KPI’er samt udarbejdelse af dokumentation.
•
Mødedeltagelse og tværorganisatorisk samarbejde med gruppens udenlandske enheder
Om dig
Du har en relevant uddannelsesbaggrund samt flere års erfaring fra lignende projekter i en produktionsvirksomhed.
Vi forventer, at du har solid indsigt i Microsoft Dynamics og har god procesforståelse. Derudover har du erfaring i at arbejde
med LEAN.
Vi forventer desuden, at du:
•
Har helhedssyn og kan identificere problematikker og udviklingspotentiale.
•
Er proaktiv og med robusthed kan gå forrest, mens du driver og sikrer forankring af forandringsprocesser.
•
Er løsningsorienteret og innovativ i din tilgang til dine arbejdsopgaver.
•
Trives med en høj grad af selvstændighed samtidig med, at du er samarbejdsorienteret.
•
DAFAs koncernsprog er engelsk, så dette skal du beherske både i skrift og tale.
DAFA tilbyder
Hos DAFA bliver du udfordret både fagligt og personligt, og du får som Planlægningsansvarlig en unik mulighed for at sætte
dit præg i en fremtidsorienteret vækstvirksomhed. Derudover tilbyder DAFA:
•
•
•
•

Indflydelse på virksomhedens fremtidige planlægningsfunktion
En hverdag, hvor du får lov til at arbejde selvstændigt med egne projekter
Et uformelt arbejdsmiljø i en flad organisation
Gode konditioner med en attraktiv lønpakke og personalegoder

Interesseret i stillingen?
Hvis du er klar til at løfte opgaven og blive en del af holdet, send da dit CV og relevante bilag til job@dafa.dk.
Vi indkalder løbende til samtale, så vi opfordrer dig til at søge snarest muligt, og senest d. 1. marts 2019.
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Production Manager Magnus Christensen på: +45 87 47 66 66.
Arbejdssted er DAFAs hovedkontor i Brabrand ved Aarhus.

About DAFA
DAFA is a family-owned corporation founded in 1939 by Børge Norby.
The early manufacture and assembly of bronze sealing strips has evolved into manufacture of products in foam,
rubber and plastic materials for construction, industry and wind energy applications, such as gaskets, sealing
tape, and sound and vibration damping solutions.
After establishment and acquisition of subsidiaries abroad, the DAFA Group now has more than 350
employees across three continents and eight countries, with production in Denmark, Italy, Poland and China.
DAFA’s headquarters are located in Aarhus, Denmark.
DAFA’s mission is to provide sustainable, long-lasting solutions which seal, absorb and protect. Our goal is for our
customers to experience added value by collaborating with DAFA.

Core story
The invisible lines that make wonders happen.
At DAFA we are experts in specialized products and total solutions that seal, absorb and protect.
With uncompromising product quality, constant innovation and close collaboration with customers we contribute
to successful projects in industries where attention to detail is the difference between success and failure.
Our experience covers three quarters of a century, and our solutions are at work all over the world. Our global
supply chain means that we deliver to any location efficiently and at competitive prices.

Read more about DAFA:
www.dafa-group.com
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