PRODUKTIONSPLANLÆGGER
SUNWILL, HADERSLEV

F. Engel har fart på, og til vores brand SUNWILL
leder vi derfor efter en produktionsplanlægger med
kendskab til indkøb, der motiveres af at arbejde i et
nærværende og travlt miljø. Det er derfor vigtigt for
os, at du trives med både faste opgaver samt forskellige ad hoc-opgaver i et team, som dækker indkøb af
produktion.
En vigtig rolle:
Dine arbejdsopgaver er varierende og indeholder flere led
i produktionsprocessen lige fra oprettelse af styles frem til
ordre- og produktionsplacering og opfølgning af disse.
Dine opgaver vil således variere, og du vil være involveret i
mange forskellige opgaver. Du vil arbejde tæt sammen med
indkøb, salg, konstruktion og ikke mindst med vore egne
systuer og eksterne leverandører.
Dit daglige ansvar bliver :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlægning af produktion på egne og eksterne systuer
Placering og oprettelse af produktionsordrer
Løbende opfølgning på igangværende produktioner
Daglig dialog med egne produktionsenheder
Ansvarlig for produktionskontrol
Ejerskab af fakturakontrol og -godkendelse
Ansvarlig for oprettelse og vedligehold af masterdata
Assistere indkøb med diverse ad hoc-opgaver

Personlige kvalifikationer:
Det er vigtigt for os, at du trives med både faste opgaver
samt diverse ad hoc-opgaver. Vi vægter højt, at du har
gode kommunikations- og samarbejdsevner, at du
formår at tænke i nye baner og er god til at finde
alternative løsninger. Du arbejder struktureret,
bevarer overblikket og er i stand til at fastholde fokus i
en dynamisk og hektisk hverdag.
Vi ser frem til at høre fra dig:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Torben Heisel på +45 74223548.
Ellers send din ansøgning samt CV snarest muligt
og senest den 1. juli 2021 på:
F. Engel K/S
Norgesvej 12
6100 Haderslev
Mrk.: Produktionsplanlægger
eller på mail: job@f-engel.com
https://www.f-engel.com/da/job
Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale og
lukker for ansøgninger, når den rigtige kandidat
er fundet.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Faglige kvalifikationer :
• Du har en relevant uddannelse eller erfaring indenfor
produktionsplanlægning og/eller indkøb
• Indkøbserfaring er en fordel, men ikke et krav
• Produktkendskab og -erfaring fra tekstilbranchen er en
fordel
• God talforståelse
• Kommunikerer flydende på dansk og engelsk i både
skrift og tale
• Naturlig interesse for mode og beklædning
• Kendskab til Microsoft Dynamics, Navision og PLM
vil være en fordel
• Du er dedikeret og optimistisk i dit arbejde
• Du er struktureret og overholder dine deadlines

HVEM ER VI:
F. Engel K/S er en international og dynamisk tekstil
virksomhed i rivende udvikling. Vi producerer de stærke
mærkevarer ENGEL Workwear, Sunwill modetøj samt
Deerhunter jagttøj. Vi lægger vægt på at være gode
rådgivere og sparringspartnere for vore kunder, og stiller
derfor konstant større og større krav til os selv med
hensyn til produktkvalitet, innovation og fleksibilitet.
Vi bor i det naturskønne Haderslev, få minutter fra
motorvejen – tæt på det hele.
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