
De tre brands Epoke, Snowline og Brodd udgør Epoke-koncernen, som beskæftiger i alt ca. 180 medarbejdere. Med hovedsæde 
i Vejen udvikler, producerer og markedsfører virksomheden fejemaskiner og udstyr til glatførebekæmpelse. 75% af produktionen 
eksporteres, og i glatføresegmentet er man blandt de førende på globalt plan. I Danmark foregår salget gennem egne sælgere og 
i udlandet gennem datterselskaber og 31 forhandlere. 

Godt humør, fællesskab og frihed under ansvar er grundelementerne i samarbejdet i virksomheden. 

http://www.epoke.dk

Baggrund
Epoke er Europas førende producent af kvalitetsmaskiner og -ud-
styr til glatførebekæmpelse. Den nuværende værkfører er på vej 
på pension. Derfor søger vi en ny til at løfte opgaven – gerne til det 
næste niveau.

Stillingen
Som værkfører kan du udvikle dine lederkompetencer og er sam-
tidig tæt på produktionen. Med direkte reference til produktions-
chefen bliver du en vigtig del af virksomhedens drift og får en cen-
tral rolle i optimeringen af virksomhedens produktionsflow samt 
forankringen af dette.

Dit ansvar
	Daglige ledelse og driftsoptimering af montage og lagerafdeling. 

	Gennem en moderne og motiverende ledelsesstil sikrer du, at 
 maskiner og udstyr leveres i rette kvalitet, til tiden og til de budget- 
 terede omkostninger.

	Ledelsesansvar for 15-30 medarbejdere i produktion/montage  
 afhængig af sæson samt 10 medarbejdere på lageret.

	Overblik og styr på produktionen og opfølgning på ordrer og ma- 
 teriale-flow

	Løbende kommunikation og sparring med salgs- og udviklings- 
 afdelingerne

	I tæt samarbejde med produktionschefen prioriterer og planlæg- 
 ger du forbedrings- og udviklingsprojekter.

Dine primære arbejdsopgaver
	Lede faglærte og ufaglærte medarbejdere incl. tavlemøder og 
 daglig planlægning

	Koordinering, opfølgning og afvikling af ordrer

	Koordinering af arbejdsopgaver og mandskab på tværs af afde- 
 linger

	Planlægning, registrering og kvalitetssikring af indkøb af materia- 
 ler til produktion

	Lageropfølgning og status

	Opdatering og vedligeholdelse af produktionsdata 

Nytænkende værkfører til maskinfremstilling
med stærke kompetencer inden for ledelse, koordinering og driftsoptimering

Har du overblikket og kompetencerne til at disponere over ressourcer og materialer i henhold til 
tids- og aktivitetsplaner? Er din ledelsesstil motiverende og inddragende og samtidig tydelig? Så 
er det dig, vi ønsker som værkfører hos Epoke i Vejen.

	Korrigerende og forebyggende handlinger iht. ISO 9001

	Implementering af ny teknologi og produktionsmetoder

	Vedligeholdelse af diverse hjælpematerialer og arbejdsprocedurer 
 samt ad hoc-opgaver

Din uddannelsesbaggrund er formentlig
	maskinmester, maskintekniker, procesteknolog eller anden tek- 
 nisk uddannelse som eksempelvis maskinarbejder, smed eller 
 værktøjsmager med relevant efteruddannelse/erfaring

Du har erfaring med
	ledelse og produktionsstyring og er lykkedes med dette 

	pladebearbejdning, montageteknik og gerne lagerstyring

	kendskab til sikkerheds- og miljølovgivningen

	IT generelt og har kendskab til ERP-systemer, gerne Concorde

	CNC- og robotstyret produktionsudstyr

	Lean og ISO-standarder gerne via efteruddannelse

Dine personlige kvalifikationer
	Du leder og motiverer med stort engagement og er en holdspiller,  
 der bakker op om dine selvstændige og kvalitetsbevidste medar- 
 bejderes initiativer. 

	Du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i pressede situa- 
 tioner og håndterer eventuelle konflikter med fokus på opgaven.

	Du er struktureret, initiativrig og vedholdenhedende og har det  
 bedst med, at der er orden omkring dig. 

Arbejdspladsen ligger i Vejen og vi forventer, at du bor i hensigts-
mæssig køreafstand. Stillingen ønskes besat snarest muligt og vi be-
handler derfor ansøgninger løbende.

Spørgsmål   
Spørgsmål til stillingen besvares af seniorkonsulent hos Ballisager, 
Louise Kiilerich, på mobil: 30 13 80 93. 

Stillingen søges ved at sende din ansøgning og dit CV via dette link til 
Ballisager: http://kortlink.dk/hr-manager/t94v
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