GPV i Tarm søger

PTA medarbejder
Har du erfaring med NPI og projektledelse? Har du erfaring
fra en produktionsteknisk afdeling? Vil du være en del af
en international virksomhed med fokus på teknologi-udvikling og procesoptimering? Så er det dig, vi søger!

Om jobbet
Med reference til vores produktionschef bliver du en del af et team på
3 kompetente medarbejdere. Som PTA-medarbejder er du med til at
binde trådene sammen i forbindelse med tilbudsgivning og sikre
grundlaget for en lønsom produktion af forskelligartede produkter i en
meget varierende produktionsproces. Du vil primært komme til at arbejde med NPI-projekter og projektledelse samt koordinering af disse,
og din kontaktflade til andre afdelinger bliver væsentlig. Det gælder
blandt andet indkøb, programmering og program management.
Dertil vil dine arbejdsopgaver indbefatte:
•
•
•
•
•

Deltagelse i optimeringsprojekter
Tilretning og vedligeholdelse af stamdata
Håndtering af forespørgsler og tilbud
Oprettelse af ruter og styklister
Deltage på kundebesøg

Den normale arbejdstid er kl. 07.00-15.30 mandag til torsdag og kl.
07.00-13.00 fredag, men med mulighed for flekstid.
Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har en håndværksmæssig baggrund kombineret
med en uddannelse som produktionsteknolog eller lignende. Du har
desuden 2-3 års erfaring fra et lignende job. Det er et krav, at du har
kendskab til en eller flere af følgende processer: svejsning, slibning, laserskæring, stans, bukning, spåntagning, overfladebehandling og
montage. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og har kørekort
B.
Det er en fordel, hvis du:
Har 2-3 års erfaring med tilbudsberegning
•
•
•

Har kendskab til Lean-processer
Har erfaring med automation
Har kendskab til Axapta eller tilsvarende ERP-systemer

Som person er du systematisk og en stærk kommunikator, da du har
mange kontaktflader. Du skal være omhyggelig og struktureret, og du
evner at have mange projekter i gang på samme tid. Desuden er det
vigtigt, at du har en høj stresstærskel, da opgaverne er mangeartede.
Du skal have overblik og sikre høj kvalitet i hver enkelt opgave.
Virksomheden tilbyder
Vi har en tillidsfuld kultur, hvor der er plads til selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne, og du får frihed under ansvar. Vi har fokus
på vidensdeling og sparring på tværs af afdelingerne omkring nye
idéer og initiativer. Vi har en god personaleforening, hvor der er løbende er sociale tiltag, som er med til sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel.
Dertil kan vi tilbyde:
•
•
•
•
•
•

Afvekslende opgaver med et stort produktmix
Mange forskellige in-house processer
Ny teknologi og en varierende hverdag
Mulighed for at deltage i tværfaglige projekter
Gode udviklingsmuligheder
Løn efter kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsforsikring

Ansøgning
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for GPV International
A/S, og er du interesseret i at søge denne spændende stilling, bedes du
sende en ansøgning, CV samt relevante bilag via Søg stillingen nedenfor. Ansøg hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende.
Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgning på
mail.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Susanne Engkjær på telefon +45 61 63 07 90.
SØG STILLINGEN

About GPV
GPV is a knowledge-based outsourcing partner that has core competencies within high-tech and complex
production of electronics and mechanical components and solutions.
We employ more than 3,800 people
at sites in Europe, Asia and the Americas. We service clients in the fields of
Cleantech, Instruments & Industry,
High Tech Consumer, Marine & Defence, Medico and Transportation.
Learn more on > gpv-group.com

