PLANERINGSCHEF - EKETSXUPPÅKRA
EketsXUppåkra har sedan starten utvecklats till några av norra Europas mest kvalificerade
företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 400 medarbetare och 62 MEUR i
årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med avancerade produkter. Vi är en
komplett leverantör som erbjuder våra kunder en mängd lösningar och arbetsmoment inom
skärande bearbetning, slipning, induktionshärdning och montering. Våra produktionsenheter har
över 160 CNC-maskiner i högeffektiva produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd och Eket.
Se mer www.eketsuppakra.se (http://www.eketsuppakra.se)
I rollen ansvarar du för flödet från order/marknad till leverans och leder ditt team som består av
5 personer. Du utvecklar och säkerställer såväl planeringsmetoder och system,
förbättringsprogram och effektivitetshöjande åtgärder gällande såväl prognoser,
produktionsplanering, lager som inköp till fabrik. Ditt ansvar ligger i att utveckla, implementera
och förbättra fabrikens planering och säkerställa och följa fabrikens leveransförmåga. Du
agerar på uppdateringar och förändringar i försäljning och variationer i
tillverkningsprocesserna.
Som chef målstyr, motiverar och stödjer du både din organisation och tvärfunktionellt mot övrig
verksamhet. Ditt arbete kännetecknas av din förmåga att komma med idéer och att kunna bryta
ned dessa till konkreta och mätbara förbättringar som genomförs. Tjänsten är placerad i
Skillingaryd, strax utanför Jönköping.
För rollen krävs minst tre års erfarenhet från en ledande befattning från att hantera och driva
planering och flöden inom tillverkande industri. Du har bred kompetens och bevisad erfarenhet
att utveckla moderna planeringsmetoder baserade på LEAN och VSM. Som person värdesätter
du såväl helhetsperspektivet som detaljer. Vidare har du bevisad förmåga att skapa
gemensamma och långsiktiga värden genom ditt ledarskap. Du är analytisk, van att arbeta i
projektform och driva förändringsarbeten.
EketsXUppåkra är en av Europas ledande leverantörer av skärande bearbetning och erbjuder en
spännande utvecklingsresa i en internationell miljö med världsledande kunder. Vi söker dig som
sätter ett stort värde i att få möjlighet att bidra i hela fabrikens utveckling inom såväl försäljning
som tillverkning.

VEM AB är specialiserade på rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar och
kvalificerade specialister. Vi önskar din ansökan via vår hemsida www.vem.se senast den 25
november. För mer information kontakta Henrik Hallström på 036-570 11 84.

ANSÖK TILL TJÄNSTEN (HTTPS://WEB106.REACHMEE.COM/EXT/I004/343/APPLY?
SITE=6&LANG=SE&VALIDATOR=AC4E3D4FBC88DC3459DE48E6D61FF07B&JOB_ID=1623)

AKTUELLA UPPDRAG
Operations Manager – Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation
(https://www.vem.se/aktuella-uppdrag/visa-uppdrag/?rmjob=1621)
Chef Kundsupport - Elektro Elco (https://www.vem.se/aktuella-uppdrag/visa-uppdrag/?
rmjob=1618)
Internrekryteringschef - Framtiden (https://www.vem.se/aktuella-uppdrag/visa-uppdrag/?
rmjob=1613)
Planeringschef - EketsXUppåkra (https://www.vem.se/aktuella-uppdrag/visa-uppdrag/?
rmjob=1623)
Redovisningsansvarig - Bufab Sweden (https://www.vem.se/aktuella-uppdrag/visa-uppdrag/?
rmjob=1616)

VISA ALLA UPPDRAG (HTTPS://WWW.VEM.SE/AKTUELLA-UPPDRAG/)

TIDIGARE UPPDRAG
TILLSATT - Redovisningschef, Interim (/tidigare-uppdrag/?1739)
TILLSATT - Verksamhetschef, Interim (/tidigare-uppdrag/?1738)
TILLSATT - VD, Elektro Elco (/tidigare-uppdrag/?1719)

VISA TIDIGARE UPPDRAG (/TIDIGARE-UPPDRAG)

VEM ÄR VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag inom rekryteringsbranschen. Vi finns i hela södra
Sverige och erbjuder ditt företag högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av
chefer och kvalificerade specialister.

COOKIES (HTTPS://WWW.VEM.SE/COOKIES/) | PERSONUPPGIFTER
(HTTPS://WWW.VEM.SE/DINA-PERSONUPPGIFTER/)

