Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra Europas mest
kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 400 medarbetare och nästan 60
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.

HUVUDPLANERARE
OM DIG
Du har tidigare erfarenhet av planeringsarbete inom tillverkande industri. Med ditt engagemang skapar du goda
relationer och du får energi av sköta kundkontakter så att kundens behov och krav uppfylls. Du har förmågan att
omvandla information om kundens önskemål till att skapa rätt körplaner i produktionen. Du har ett stort intresse
för teknikutveckling och att driva förbättringsarbete. Din roll är en mycket viktig länk för att vi fortsatt ska kunna
optimera produktion och leverans i rätt tid till våra kunder.
Passar beskrivningen in på dig – då kommer du att trivas hos oss i Skillingaryd!
DIN ROLL
Du ingår i planeringsteamet på Uppåkra-enheten i Skillingaryd.
I rollen säkerställer du att förutsättningar finns för ett högt och jämnt utnyttjande av produktionsutrustningen med
lägsta möjliga lager- och PIA- nivå. Rätt antal produkter ska finnas på rätt plats i verkstaden vid rätt tid.
Det innebär att du initierar och följer upp löpande orders gång, från anskaffning av material till leverans av färdig
produkt. Du bevakar att kundens krav och önskemål beaktas, och ger den information som kunden behöver.
I rollen har du ett fokus på att ständigt bidra till att vi förbättrar våra kundrelationer.
Du grovplanerar produktionen så att vi på ett tidigt stadium kan identifiera kapacitetsbrister och överskott. I ditt
arbete bistår du också produktions- och arbetsledare vid finplaneringen, så att vi kan säkerställa hög
maskinbeläggning och korta genomloppstider.
ARBETSUPPGIFTER
•
godkänna och bekräfta löpande order
•
löpande kundkontakter och bevakning av order i produktionen
•
lägga materialbeställningar och leveransbevakning av dessa
•
informera produktionsledning vid ökning/minskning av beläggning
•
grovplanera produktionen i samtliga planeringsgrupper och avdelningar
•
upprätta och underhålla grunddata som påverkar planeringsfunktionen
•
optimera lagernivåer av råmaterial, PIA och färdiga produkter
•
ge produktionen korrekta finplaneringsunderlag och prioriteringslistor
•
registrera och bekräfta kundorder och prognoser
•
registrera och beordra inköp mot tillverkningsbehov
•
lägga tillverkningsorder
DIN PROFIL
Du har en logistikutbildning alternativt motsvarande erfarenhet av planeringsarbete
Du är sedan tidigare en rutinerad planerare inom tillverkande industri.
Du har goda IT-kunskaper och har arbetat i ett eller flera MPS-system, gärna Monitor. Officepaketet och särskilt
Excel behärskar du väl.
Du har utmärkt kommunikationsförmåga i både tal och skrift, på svenska och engelska
Noggrannhet och struktur är viktigt för dig och du har en analytisk förmåga.
Samtidigt som du är självständig och drivande, är du också en positiv lagspelare som stöttar kollegorna. Du
tycker om att arbeta proaktivt.
ÖVRIGT
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid.
Placeringen är i Skillingaryd.
Du rapporterar till Planeringschef i Skillingaryd.
SKICKA DIN ANSÖKAN IDAG!
Välkommen att skicka personligt brev och CV till personal@uppakra-mek.se.
Märk ansökan ”Huvudplanerare”.
Intervjuer sker löpande och tillträde kommer att ske snarast möjligt efter överenskommelse.
Du är välkommen att ställa frågor om tjänsten till Helena Johansson, Planeringschef på Uppåkra Mekaniska AB,
helena.johansson@uppakra-mek.se, tel 0370-79542. För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta HR-chef
Ulrika Ragnarsson Friman, ulrika.ragnarsson.friman@uppakra-mek.se. Du når oss på telefon 0370-795 00 (vxl).

