Medarbejdende værkfører i produktionen af aluminiumsprofiler
REDTZ Glas & Facade A/S vil være markedets stærkeste leverandør af glas- og aluminiumsløsninger til private
– og erhvervskunder. Vi er Fyns førende inden for branchen og er i øjeblikket i rivende vækst. Vil du være en
del af vores succes, deler du vores ambitioner og er du fagligt stærk, er det dig vi er på udkig efter!
Med reference til afdelingschef i aluafdelingen vil du som medarbejdende værkfører få det daglige ansvar for
den praktiske planlægning og styring af produktionen, samtidig med at du selv vil tage del i det praktiske
arbejde. Du bliver en del af et dynamisk og engageret team, hvor du får ansvaret for produktionsgange og
den praktiske ledelse og fordeling af arbejdet.
Faglige kompetencer/opgaver:
• Ansøgere med erfaring fra alubranchen foretrækkes, men erfaring med aluminium er ikke et krav
• Erfaring med samling af døre, vinduer og facadeelementer. Kendskab til Schüco profiler er en fordel, men
ikke et krav
• Erfaring med eller kendskab til maskiner til bearbejdning af aluprofiler, gerne CNC anlæg
• Kvalitetskontrol af produktionsgange og opgaver(modtagekontrol, montagekontrol, slutkontrol m.m.)
• Logistik: Varemodtagelse og afsendelse af varer, generelt føre kontrol med, hvad der kommer ind og ud af
lageret, og hvad der er på lager
Personlig profil:
•
•
•
•
•

Du evner at have mange bolde i luften på én gang og bevare overblikket - også når det går rigtig stærkt
Du har et naturligt ”organisator-gen” og en yderst struktureret tilgang til dine opgaver
Du er proaktiv og meget engageret
Du trives med forandring og faglige udfordringer, og du er omstillingsparat og fleksibel
Du har ordenssans

Om Redtz:
Vi kan tilbyde dig et spændende og fagligt udviklende job i en succesfuld og progressiv virksomhed, der i
øjeblikket beskæftiger ca. 25 alutømrere og glarmestre. Fra september flytter vi til større og moderne lokaler
og produktions – og lagerfaciliteter, på Niels Bohrs Allé, tæt ved den fynske motorvej.
Læs mere om REDTZ Glas & Facade på vores hjemmeside: www.redtz.dk. Du bedes sende ansøgning og CV til
info@redtz.dk og skrive ”Værkfører” i emnefeltet. Kørekort er et krav, og straffeattest skal kunne fremvises
ved en eventuel samtale. For eventuelle spørgsmål til stillingen, kontaktes afdelingschef Steffen Vinding Fugl
på tlf.: 27 78 04 00.
Løn efter kvalifikationer.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette mand.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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