Leder af Værktøjsafdelingen
Har du erfaring med koldformningsværktøj?
Har du erfaring som leder af kompetente håndværkere?
Så er du måske klar til en ny faglig udfordring som leder
for 20 værktøjsmagere, 2 værktøjskonstruktører og 4 værktøjslærlinge?
Steel Products Aage Østergaard i Horsens søger en Tool Shop Manager, da vores nuværende leder
har søgt nye udfordringer.
Du får ansvaret for værktøjsafdelingen, som står for vedligehold, reparation og produktion af værktøjer med dertilhørende maskinpark, indkøb, værktøjsfremstilling og indkøring af værktøj til både
danske og internationale kunder.
Du skal sikre, at afdelingens design af værktøj bidrager til at optimere de samlede omkostninger i
produktionen, ligesom du skal sørge for, at dokumentationen for værktøj samt reparations- og vedligeholdsaktiviteter for værktøjerne er korrekte.
Du har en baggrund som værktøjsmager eller har tilegnet dig viden om værktøjsfremstilling på anden
vis, og du har kontinuerligt udvidet og opdateret din faglige viden om værktøjsfremstilling. Du mestrer
balancen mellem god planlægning og fleksibilitet, så både kompetencer og udstyr matcher reparations- og produktionsefterspørgslen. Derudover har du erfaring med uddannelse af værktøjsmagere
og industriteknikerlærlinge.
Du har dokumenteret gode resultater som leder, og som person er du i stand til at kommunikere
konstruktivt med både medarbejdere og andre kolleger fra fx den tekniske afdeling, produktionen og
PTA, så de daglige opgaver bliver løst optimalt både på det økonomiske og menneskelige plan. Hvis
du også har arbejdet med LEAN og kontinuerlig procesoptimering, er det kun en fordel.
Vi er en virksomhed, som lægger vægt på det gode håndværk, og som gerne går nye veje for at
tilbyde den løsning, som vores kunder efterspørger – og i nogle tilfælde også den løsning, de ikke
vidste, de havde brug for. Vi tilbyder en stilling med råderum og mulighed for udvikling af både dine
lederevner, dine faglige kompetencer og 26 særdeles fagligt dygtige håndværkere.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV samt evt. referencer snarest og senest den 26.
august 2018 på hr@aaosteel.dk. Da du gerne skal starte så hurtigt som muligt, indkalder vi løbende
til samtaler.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Svend Lycke, COO, på telefonnummer +45 40 86 44 67.

Steel Products beskæftiger ca. 350 medarbejdere på to produktionssteder: DFT-Presswork i Nordborg og Aage Østergaard
i Horsens. Vi er én af Europas førende underleverandører indenfor koldformningsprocesser, flydepresning, stansning,
dybtræk og pladebearbejdning. Læs mere om os, vores processer, produkter og værdier på vores hjemmesider:
www.aaosteel.dk eller www.dft-presswork.dk.

