HEAD OF SUPPLY CHAIN
Brænder du for produktion, indkøb og processerne bagved? Kan du lede og udvikle
en afdeling og samtidig tage del i de operative opgaver? Ønsker du at blive en del
af en sund international virksomhed i vækst? Trives du i en handlings- og
teamorienteret kultur? Så er du måske den kandidat, som AMBIZZION søger for
vores kunde, SKAKO Vibration.
OM STILLINGEN
Som led i SKAKO Vibration’s fortsatte udvikling søges en erfaren Head of Supply Chain. Med
reference til virksomhedens Business Unit Director får du ansvaret for:
• Produktion
• Indkøb
• Lager
Du bliver leder for ca. 15 medarbejdere, herunder en produktionschef med flere års erfaring,
som varetager den daglige drift af produktionen. Du bliver linket mellem Supply Chain og
produktion. Du vil indgå som et centralt medlem af en kompetent ledergruppe og får en
nøgleposition i virksomheden. Dit ansvar bliver at sikre, at virksomhedens Supply Chain
fremstår som en effektiv og velstruktureret afdeling. Du vil samtidig være ansvarlig for og
udføre alle større forhandlinger med leverandører.
Afdelingen indgår i et løsningsorienteret samarbejde med kunder og de øvrige funktioner i
virksomheden. Du skal sikre, at en optimal værdikæde skaber den bedste balance mellem
omkostninger, omsætning, leveringstid og kvalitet, ligesom du har ansvaret for effektive
processer mellem produktion, indkøb og lager. En vigtig opgave bliver endvidere at sikre, at
afdelingen leverer de rette løsninger og står som garant for en sikker og effektiv
ordregennemførelse.
FAGLIG PROFIL
•
Minimum 3 års ledelseserfaring fra en tilsvarende stilling med gode resultater
•
Relevant uddannelsesmæssig baggrund på minimum bachelorniveau som
eksempelvis ingeniør eller økonom
•
Erfaring fra en tilsvarende maskin- eller ordreproducerende virksomhed med
kundespecifikke løsninger
•
Evner at lede og indgå i arbejdet i egne ansvarsområder og samtidig være
bidragsyder til en engageret ledergruppe
•
Erfaring med optimering af forretningsgange, processer og struktur
•
Erfaring med indkøb og forhandlinger
•
Erfaring med Navision er en fordel, eller alternativt andet ERP system
•
Stærk i Microsoft Excel
•
Fortrolig med engelsk på højt niveau

PERSONLIG PROFIL
Som person er du:
• Viljestærk og robust og på samme tid en synlig leder
• Fokuseret på målet og løsningen, men også processen og kvaliteten
• Empatisk, åben og omgængelig
• Team- og udviklingsorienteret
• Struktureret og systematisk
• En god kommunikator på alle niveauer
VI TILBYDER
En attraktiv chefstilling i en børsnoteret virksomhed, som er inde i en spændende udvikling. Du
får, som central nøgleperson, stor indflydelse på den fremtidige udvikling af virksomheden. Du
bliver en del af en flad og uformel organisation med store kontaktflader og korte
beslutningsgange. Du får arbejdssted i Faaborg på Sydfyn.
ANSØGNING
Motiveret ansøgning og CV sendes til AMBIZZION via linket:
https://ambizzion.dk/stilling/head-of-supply-chain/
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til AMBIZZION, Lars Bøgelund
– mobil 6037 5723 eller sende en e-mail til lb@ambizzion.dk.

SKAKO koncernen er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og arbejder inden for to
forretningsområder: Udvikling og levering af blandeudstyr til fremstilling af beton og
vibrationsudstyr til industri. Kernekompetencer og knowhow inden for design, projektstyring,
salg og service anvendes på de primære markeder for salg og service af komponenter, anlæg
og komplette løsninger. SKAKO har omkring 200 ansatte, hvoraf godt halvdelen er ansat i
SKAKO Concrete og halvdelen i SKAKO Vibration. Virksomhedens hovedkontor ligger i
Faaborg og har egne afdelinger i Frankrig, Tyskland og USA samt sælgere og agenter rundt
omkring i verden.

