Engageret og initiativrig Værkfører søges til Horsens
Hybjerghus Optimering søger for JH-Trio Vinduer & Døre A/S en medarbejdende Værkfører til produktionen.
Har du lyst til at blive vores nye Værkfører og spille en central rolle i planlægningen og driften af produktionen ?
Det betyder, at du i det daglige deltager i produktionen, mens du samtidig er lyttende til dine kolleger og
initiativrig ifht. opgaverne.
Du har alle muligheder for at være omdrejningspunkt ifht. udviklingen af virksomheden med fokus på øget
vækst, hvor kvalitet, ordentlighed og redelighed er i højsæde.

Ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig ledelse af p.t. 3 produktionsmedarbejdere og deltagelse i produktionen
Planlægning og prioritering af opgaverne
Ansvarlig for en effektiv produktion samt at leveringstiderne bliver overholdt
Optimering af arbejdsprocesser
Håndtering af ordrerne både fysisk og i vinduesprogrammet Adulo
Overordnet styring af indkøb
Indhentning af tilbud på underleverandørarbejde
Ansvarlig for kvalitets- og miljøhensyn samt generelt vedligehold
Opdatering af DVV og CE mærkning

Personlige karaktertræk:
•
•
•
•
•

Du er en selvstændig og engageret person
Din arbejdsstil er struktureret, og du er i stand til at bevare overblikket i en hektisk hverdag
Du er en lyttende teamplayer og spiller dine kolleger gode
Du er fleksibel og du tager ansvar
Du er i stand til at lede og fordele opgaverne, så flaskehalse undgås.

Forventning til kompetencer:
•
•
•
•
•

Udlært snedker eller maskinsnedker
Du har erfaring fra tidligere lignende stillinger
Gerne erfaring indenfor døre/vindues-produktion eller anden træindustri
Rutineret bruger af Office Pakken: Word, Excel og Outlook.
Kendskab til Adulo vil være en fordel

Vi tilbyder:
• Et velspillende team af pt. 3 fleksible produktionsmedarbejdere
• En arbejdsplads der sætter trivsel og godt arbejdsmiljø højt
• Evt. en delvis fremtidig kundeorienteret rolle, hvis du har mod på det

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger fås ved at fremsende mail til rikke@hybjerghus.dk

Ansøgning:
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt pr. mail til Hybjerghus Optimering, mrk.: ”Værkfører”, att. Rikke
Bech Skougaard, rikke@hybjerghus.dk

Om JH-Trio Vinduer & Døre A/S:
JH-Trio Vinduer & Døre A/S er en sammenslutning af tidligere vinduesproduktion fra JH Tømrer og Snedker
A/S, der har over 50 års erfaring i produktion af døre og vinduer samt af Trio Vinduer og døre, der har
produceret vinduer i Østbirk siden 1997.
Der produceres vinduer og døre af primært hårdt træ. Opgaverne er individuelle kundeløsninger, og
virksomheden sætter en ære i at aflevere et højt kvalitetsprodukt til slutbrugeren. JH-Trio er CE-mærket og DVV
certificeret. .
”Kvalitet, ordentlighed og redelighed” er grundpillerne i virksomhedens DNA. En nyligt iværksat
forandringsproces sætter fokus på til øget vækst og udvikling af virksomheden.
Se mere på www.jh-trio.dk.

