
  

 

Erfaren Produktionsplanlægger  

Har du lyst til at arbejde i et dynamisk og fagligt inspirerende miljø? Har du en 

bred teknisk baggrund og erfaring? brænder Du for at være med til, at producere 

fremtidens bæredygtige energisystemer? – så har vi jobbet til dig! 

Nel Hydrogen A/S. Virksomheden har mere end 130 ansatte i den danske afdeling, og forventer at 

opretholde en stor vækst i de kommende år. 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. Nel er i dag repræsenteret både i Danmark og i USA og Korea. 

 

Som Produktions planlægger vil Du indgå i produktionsafdelingen, der pt. består af ca. 50 

fagligt dygtige medarbejdere, herunder produktionsteknik, planlægning, kvalitet, indkøb & lager, 

montage og test af brinttankstationer. Produktionsafdelingen ventes i løbet af 2020 at vokse 

yderligere.  

Stillingen er en genbesættelse da vores dygtige planlægger har søgt nye udfordringer i 

virksomheden. Du vil til dagligt formelt rapportere til produktionschefen hos Nel Hydrogen, men 

for så vidt de daglige opgaver, kommer du til at arbejde tæt sammen med vores anden 

Produktionsplanlægger.   

 

Dine opgaver som produktions planlægger vil være meget brede, spændende fra at modtage 

salgsordrer og sikre produktionsdokumentation er på plads, udføre MRP-beregning og 

igangsætte og håndtere produktionsordrer. Du vil tillige skulle håndtere ændringer i 

planlægningsbilledet eller til styklisterne og udføre opfølgning på den afsluttede produktion. 

Din berøringsflade vil både være til udviklingsafdeling, lager og ikke mindst indkøb. 

 

Produkterne er meget komplekse, så du skal gerne have en bred teknisk forståelse for tekniske 

systemer eller proces anlæg, samtidig med at du har erfaring i at arbejde tæt på produktionen 

i en virksomhed med ”masseproduktion af mange varianter”. 

 

Om dig 

Vi forestiller os at den rette kandidat: 

• Har en stærk teknisk baggrund og erfaring, f.eks. indenfor supply chain, planlægning, 

logistik eller tilsvarende, fra en lignende teknisk producerende virksomhed. 

• Er struktureret og er kvalitetsbevidsthed med fokus på at opgaverne skal løses med 

kvalitet   

• Evner at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt, samt at indgå i et dynamisk team med 

omskiftelige opgaver og mange bolde i luften samtidigt 

• Har overblik og kan overskue komplekse systemer med mange del-systemer og forstå 

deres indbyrdes afhængighed. 



 

• Har erfaring med drift og vedligehold af produktionsgrundlag, til serieproduktion af 

komplekse produkter med mange varianter.  

• Har erfaring inden for MRP Beregning, og håndtering af produktionsordrer. 

• Har erfaring med ERP systemer, på ”øvet bruger” niveau, f.eks. med ruter, styklister, 

produktionsordrer mm.  

• Er flydende på dansk, og god til at kommunikere på engelsk i skrift og tale.  

 

Det vil være en fordel hvis: 

• Du har erfaring med NAV (Navision), dette vægtes tungt. 

• Du har erfaring med CAD tegninger. 

• Du har kendskab til traceability af komponenter. 

 

Nel Hydrogen tilbyder: 

Et spændende og udviklende job, hvor du bliver en del af Produktions afdelingen, og Du vil 

komme til at arbejde i et miljø, hvor forandring er en del af hverdagen, og hvor du med din 

erfaring og viden i høj grad vil kunne påvirke opgaven. Nel Hydrogen er beliggende i Lind ved 

Herning, tæt på motorvejen og i topmoderne faciliteter. Vi tilbyder medarbejderne mange 

personalegoder som eksempelvis en god kantineordning, pension med sundhedssikring og 

massageordning.  

 

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til recruitment@nelhydrogen.com  

 

Samtaler afholdes løbende, og forventet ansættelsesstart: hurtigst muligt. 

 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Production Director Karsten Poulsen på tlf. +45 29906113 | kpoul@nelhydrogen.com 

 
____________________________________________________________________ 
 
Om Nel Hydrogen A/S | www.nel-hydrogen.com 

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. 
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