
PRODUKTIONSLEDER MED HÆNDERNE SKRUET RIGTIGT PÅ - OG HJERTET PÅ RETTE STED

Hvem er vi? 
Virksomhedsporten er en registreret socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i flere byer, som eksisterer 
på markedsvilkår. Vi har specialiseret os i at være underleverandør til små og store lokale og nationale 
virksomheder. I Tønder producerer vi i vores metal– og træproduktion varer af høj håndværksmæssig kvalitet. 
Der er tale om såvel specialopgaver som serie- og linjeproduktion. I vores pakke-montage og demontage 
afdeling udfører vi mere rutineprægede pakke- og montageopgaver. 

Ansøgningsfrist 
Er dette job noget for dig, så send din ansøgning som mail til os på mail: ans@ramsdalgruppen.dk og mærk 
ansøgningen “Produktionsleder Tønder”.  Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi indkalder derfor 
løbende egnede kandidater til samtale. Vi opfordrer alle interesserede til at søge - uanset alder, køn og 
etnisk herkomst. Du kan læse mere om os på: www.ramsdalgruppen.dk 

Spillende træner
Vi søger en lokal forankret produktionsleder, som har det daglige ansvar for driften i afdelingen. Du er 
indstillet på at være spillende træner og selv bidrage i vores produktion. Opgaverne vil f.eks. være følgende:

- Personaleledelse af vores medarbejdere i produktionen – pt. 6
   Instruktion af kolleger og ca. 20 forløbsdeltagere
- Ansvarlig for produktionen og kvalitetssikring af opgaveløsningen
- Opsøgende salg til virksomheder i lokalområdet og fastholdelse af eksiste- Opsøgende salg til virksomheder i lokalområdet og fastholdelse af eksisterende kunder
- Kalkulation og efterkalkulation af tilbud
- Samarbejde med vores beskæftigelsesfaglige konsulent, som er ansvarlig for den beskæftigelsesfaglige
  indsats i afdelingen

Nogle af dine kvalifikationer 
- Handyman, måske faglært håndværker og i god fysisk form 
- Mødestabil og en god rollemodel 
- O- Ordensmenneske og god til at strukturere arbejdet 
- Et stort drive og et godt humør 
- Rummelig (empatisk / forstående / tålmodig person) - I stand til at håndtere uforudsete ting - navigere hvis
  tingene bliver lidt kaotiske 
- Gode samarbejdsevner og en god kollega 
- Stærk kommunikator - skriftligt og mundtligt

I jobbet vil du referere direkte til chefen for området.


