Produktionsleder

Vi søger en erfaren produktionsleder til vores produktionsafdeling for brinttankstationer.
Brænder du for at arbejde i et internationalt og teknisk inspirerende miljø, hvor du bidrager til
udviklingen af brinttankstationer? Så kan dette være jobbet for dig!
Nel Hydrogen A/S beskæftiger i øjeblikket 105 ansatte og forventer i de kommende år at fastholde den
kraftige vækst. Organisationen er dynamisk, omgangstonen er uformel og fleksibilitet er et nøgleord.
Virksomheden er helt i front når det gælder udvikling af brinttankstationer, der anvendes til tankning af
brintbiler – og som nu skal serieproduceres. Markedet for brintstationer vil i de kommende år opleve en
kraftig vækst, da brintbiler i stor skala bliver lanceret i fremtiden fra en række af verdens største
bilproducenter.

Om stillingen

Produktionsafdelingen vil i løbet af 2019 vækste betragteligt i antallet af medarbejdere, så derfor søger vi nu
endnu en produktionsleder, der i samarbejde med vores nuværende produktionsleder, skal lede en allerede
velfungerende afdeling.
Du vil indgå i produktionsafdelingen, der p.t. består af ca. 40 fagligt dygtige medarbejdere, som arbejder med
produktionsteknik, planlægning, indkøb, lager, montage og test af brinttankstationer.
Stillingen er ny og indeholder gode muligheder for at du selv kan påvirke indholdet og appellerer således til en
kandidat med ledererfaring fra en ordreproducerende virksomhed, som har lyst og motivation til selv at være med
til at forme både jobbet, produktionsmetoderne samt afdelingen.
Du vil få ledelsesansvaret for et montageområde, med 15-20 timelønnede medarbejdere, herunder rekruttering,
oplæring og medarbejderudvikling. Du skal være den synlige, nærværende og handlingsorienterede leder på
gulvet, der følger op på den daglige drift og sikrer, at kvalitet og mål overholdes i produktionen og som samtidig
kan drive kontinuerlige forbedringer i vores processer, vha. værktøjer som tavlemøder, 5S og Lean.
Din kontakt ud i organisationen vil være bred, fra den daglige koordinering af driften med planlægning og lager,
til samarbejde med udviklings- og installationsafdelingen.
Grundet produkternes kompleksitet, er det vigtigt at du har en bred teknisk forståelse for elektromekaniske
systemer eller procesanlæg.
Du vil til daglig rapportere til produktionschefen hos Nel Hydrogen.
Om dig

Vi forestiller os, at:
• Du har en stærk teknisk baggrund.
• Du har erfaring med drift og ledelse af timelønnede, til serieproduktion af komplekse produkter med
mange varianter, gerne på flere skift. Erfaring med at arbejde efter overenskomst er en fordel.
• Du er dynamisk, men struktureret og kvalitetsbevidst.
• Du evner at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt samt at indgå i et dynamisk team med mange bolde i
luften samtidig.
• Du er flydende på dansk, og god til at kommunikere på engelsk i skrift og tale.
• Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til sporbarhed på komponenter, 3-partsgodkendelse (PEDdirektiv og UL) eller ISO-certificering.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og CV så hurtigt som muligt til: recruitment@nelhydrogen.com.
Der vil løbende blive holdt samtaler.
Hvis du har brug for mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Production Director
Karsten Poulsen på telefon: +45 2990 6113 eller kpoul@nelhydrogen.com.
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Nel Hydrogen A/S – tidligere H2 Logic – er en førende producent af H2Station®-brintstationer, som giver brintbiler den
samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler. Nel Hydrogen har investeret i udviklingen af
H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i dag til markeder, hvor større netværk af brintstationer er under
etablering. Nel Hydrogen er en del af NEL ASA, som er noteret på Oslo Børsen. NEL ASA er en førende producent af
hydrogen-teknologi til industri og energiformål med over 500 leverancer i mere end 50 lande.

