______________________________________________________________________________________

Produktionsplanlægger
Har du høj teknisk forståelse? Trives du med struktur og sikre, at produkter når kunden i tide? Så er du den nye
kollega vi står og mangler. Til vores produktion i Thyregod, søger vi en produktionsplanlægger. Du bliver en del af
produktionsteamet og vil få ca. 25 kollegaer. Du vil referere ind til Montagelederen.
Jobbet: Vi søger en teknisk dygtig medarbejder med lyst til administrativt arbejde. Du kommer til at varetage den
daglige planlægning i samarbejde med montagelederen. I RENO arbejder vi med trykluftskompressorer og
højtryksrensere. For at få bedre indblik i hvad vi skal produktionsplanlægge, sørger vi for at holde tæt kontakt til
sælgere og vores kunder om slutproduktet og leveringstiden.
Daglige arbejdsopgaver vil bl.a. være tidsregistrering, oprette og afslutte produktioner med efterkalkulationer, ansvar
for indkøb af nogle produkter relateret til produktioner og montageafdelingen m.m.
Erfaring: Tilgangen til stillingen kan være mange. Du kan have en uddannelse som produktionsteknolog eller lignende.
Du kan også have oparbejdet evnerne til administrativt arbejde ved en tilsvarende stilling.
Vi forventer, at du:
- Tænker logisk, systematisk, er vedholdende i dit arbejde og arbejder struktureret
- Er kvalitetsbevidst ift. dit ansvarsområde
- Udviser ro og overblik, og undersøger sagen, hvis der skulle opstå mangler i en ordre
- Er fleksibel og har mod på at lære nyt
- Ikke er bange for at hjælpe til med små oprydnings- og montageopgaver
- At du sætter en ære i at hjælpe vores kunder og medarbejdere bedst muligt
- At du taler og skriver flydende dansk
Vi tilbyder:
En spændende arbejdsplads i vækst, med gode kollegaer i store lyse lokaler. Ikke to dage vil være ens, men vi hjælpes
alle ad for at sikre kunderne modtager de bestilte produkter. Ansættelsesforhold der modsvarer dine kvalifikation,
incl. pensionsordning.
Arbejdssted og tid: RENO A/S, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give. Fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.
Ansøgning og spørgsmål: kan rettes til montageleder Kristian Knudsen på tlf. 76 70 85 10 eller 42 14 59 50. Send din
ansøgning og CV til: kk@reno.dk
Firmaprofil
RENO A/S repræsenterer et stykke dansk industrihistorie med produktion og salg af trykluftkompressorer siden 1952
og højtryksrensere siden 1978. I dag er vi Danmarks største producent af trykluftkompressorer og besidder igennem
vores position og erfaring en omfattende viden og kompetence. Vi tilbyder derudover branchens største
produktsortiment, ligesom vi henvender vi os til alle kundetyper og -størrelser.
Hos RENO anvender vi den nyeste produktionsteknologi, ligesom vi brænder for at finde den bedste løsning for vores
kunder. Dette - tilsammen med vores mangeårige erfaring og ekspertise - gør, at vi er i stand til at udvikle løsninger,
der er tilpasset vores kunders behov - hvad enten det gælder service eller investering i nye løsninger.
RENO beskæftiger i dag ca. 60 medarbejdere. Industrisalg, servicekoordinering og administration er samlet på vores
hovedkontor i Egå ved Aarhus, mens produktion, lager og forhandlersalg er samlet i vores afdeling i Thyregod. Hertil
kommer vores serviceafdelinger i både Nordjylland og på Sjælland. RENO A/S er i dag en del af Atlas Copco. For mere
information om virksomheden, besøg www.reno.dk.

