Arbejdende teamleder for drift, teknik og vedligehold
Kongerslev Kalk A/S
Kongerslev Kalk søger en arbejdende teamleder til vores værksted, som udfører både planlagte og
akutte reparationsopgaver på produktionsanlæg samt rullende materiel.
Du får en central rolle med planlægning, koordinering og samarbejde med Kongerslev Kalks øvrige
driftsledere for at sikre en høj driftssikkerhed.
Du har ledelsesansvar for værkstedets medarbejderne og du refererer til adm. Direktør Lars Stig
Andersen.
Ideelt set kender du til dagligdagens udfordringer på et værksted eller i en mindre produktionsenhed.
Du har teknisk erfaring og indsigt i brugen af produktionsanlæg/rullende materiel. Din baggrund er
håndværksmæssig, f.eks. smed eller landbrugsmekaniker og har evt. ledererfaring fra et tilsvarende
job, eller mod på at prøve kræfter med lettere ledelsesopgaver.
Som person er du energisk, struktureret og en teamplayer, der brænder for at levere en god indsats.
Vi vægter at tonen er positiv, og at kommunikationen er klar og tydelig. Som personaleleder er du
motiverende samt en god sparringspartner for dine medarbejdere.
Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver:






Daglig planlægning og drift af værkstedet sammen med medarbejderne.
Dialog og samarbejde med Kongerslev Kalks produktionsafdelinger.
Personaleledelse, herunder planlægning af vagtplan og ferie, samt afholdelse af
medarbejderudviklings-samtaler.
Indkøb og styring af forbrugsmaterialer
Opfølgning på kvalitet og sikkerhed på værkstedet.

Du tilbydes…
Et spændende og selvstændigt job i en virksomhed med en solid position på markedet og i positiv
forandring. Du får indflydelse og ansvar, og bidrager til et stærkt samarbejde.
Kontakt adm. Direktør Lars Stig Andersen, mobil 4017 2044 hvis du ønsker mere information om
stillingen. Send din ansøgning på kongerslev@kongerslev-kalk.dk senest d. 21. februar 2019.
Kongerslev Kalk producerer og sælger kalk til landbrug, industri- og miljøformål og er en af Danmarks
førende leverandører af kalk- og gødningsprodukter til detailhandlen. Virksomheden er en
velkonsolideret, familieejet handelsvirksomhed med lang historik i markedet og er drevet med fokus
på godt købmandskab og langvarige kunderelationer. Kongerslev Kalk beskæftiger ca. 25
medarbejdere og er beliggende i Himmerland.

