DRIFTSCHEF

MED SUPPLY CHAIN FORSTÅELSE
Søges til succesfuld virksomhed i Maribo
JOBBET
SOFTLINE A/S er inde i en spændende udvikling,
og lige nu opruster vi i organisationen og søger
en driftschef, som med sin coachende lederstil
kan motivere og lede ca. 35 timelønnede og
8 funktionærer inden for teknisk produktudvikling,
planlægning, indkøb, montage og logistik.
Ud over den daglige ledelsesopgave og koordinering
mellem udvikling, produktion, logistik og salg skal
du optimere processer og arbejdsgange i hele
værdikæden fra leverandørstrategi og indkøb over
effektive produktionsprocesser til leverancer med
samtidig fokus på at balancere høj kvalitet, øget
kapacitet og lønsomhed.
Med din erfaring og forståelse for Supply Chain vil
du også blive involveret i udvikling og optimering
af samarbejdet med nye og eksisterende underleverandører.
Dit ansvarsområde bliver bredt, hvor du både skal
være ”hands-on” og en væsentlig del af den daglige drift, og samtidig indgå i de mere strategiske
overvejelser sammen med den øvrige ledergruppe.
Samarbejde og koordinering mellem SOFTLINES
afdelinger og teams er afgørende for SOFTLINES
arbejdsgange og processer. Det er derfor vigtigt,
at du som driftschef sikrer et effektivt og optimalt
samarbejde med forståelse for den enkelte
medarbejder.

DIN PROFIL
Du har ledelseserfaring enten som driftschef
eller på tilsvarende niveau, og du trives med både
strategiske og operationelle opgaver.
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som
produktionsingeniør eller indenfor Supply Chain
Management samt gerne erfaring med LEAN.

Hertil kommer praktisk erfaring fra et lignende
ansvarsområde i en internationalt arbejdende
produktions- eller handelsvirksomhed.
Som person har du et stort drive, er analytisk
stærk og besidder gode samarbejdsevner. Du
møder folk i øjenhøjde og har en ukompliceret og
ligefrem stil i hverdagen med let til smil og et
positivt menneskesyn. Du tager naturligt ejerskab,
og med din strukturerede og vedholdende arbejdsform er du god til at komme i mål med opgaverne.
Det er en fordel, at du har arbejdet med kvalitet og
har forståelse for design.
Du behersker engelsk i skrift og tale og har også
gerne kendskab til tysk. Derudover forventes et
godt kendskab til ERP-systemer, produktionsstyring, projektledelse samt Office pakken.

DU TILBYDES
Et spændende job i en internationalt orienteret
virksomhed, hvor du får stor mulighed for at påvirke den udvikling, der skal sikre en høj kvalitet og
fortsat vækst. Vi har et godt kollegialt miljø og er
stolte af en virksomhed med sunde værdier.

INTERESSERET?
Vi indkalder løbende til Skype samtaler, så send
snarest muligt og senest den 4. januar 2021 din
ansøgning med CV til driftschef@softline.dk
SOFTLINE A/S samarbejder med Nymann HR,
som er ansvarlig for rekrutteringen. Hvis du har
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte adm. dir. Finn H. Sørensen på
40 15 27 06 eller konsulent Birgitte Nymann
på 40 86 18 83.

SOFTLINE A/S designer, udvikler, producerer og sælger kvalitetsmøbler til det internationale marked. Med en stor portefølje af
innovative og funktionelle designmøbler er vi blevet et globalt brand, og vores moderne design bliver i dag solgt i mere end 61 lande.
Komponenter til møblerne leveres af danske og udenlandske underleverandører, mens den endelige færdiggørelse af møblerne sker
på fabrikken i Maribo med montage, kvalitetskontrol, pakning m.m. SOFTLINE er ordreproducerende og afsætter sine møbler gennem
større møbelkæder, designmøbelhuse og via erhvervsforhandlere, hvor møblerne anvendes blandt andet til indretning af firmadomiciler
og offentlige institutioner.
SOFTLINES domicil er i Maribo, hvor vi råder over 12.000 m2, hvor 55 ansatte yder en engageret indsats for at sikre, at der leveres
designmøbler i en høj kvalitet til kunder verden rundt.
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