Erfaren formand/teamleder
med smede baggrund

Maskinfabrikken JST A/S i Lem søger en erfaren smedeformand (medarbejdende),
der kan se sig selv som en del af en industri/smedevirksomhed i en positiv fremdrift.
Vi har i løbet af de sidste 10 år specialiseret os inden for redskaber og læsseudstyr
til gravemaskiner, og er Danmarks førende på området.
■■ Arbejdsopgaver
Du vil blive den ledende og drivende person, i vores team for hurtigskift, afdelingen er på 5 medarbejdere.
Du har det daglige ansvar for uddelegering af opgaver og opfølgning, samt tilbagemeldinger til vores produktionssystem. Vi har mange
lærlinger, så der er rig mulighed for at dele ud af sin faglige viden. Du refererer direkte til fabrikschefen.

■■ Din profil = Hvem er du?

■■ Vi kan tilbyde

Du har en solid erfaring som smed fra lignende stillinger
og har arbejdet som teamleder/formand med ansvar for
medarbejdere. Du er vandt til at arbejde selvstandigt og tage
beslutninger, og har det drive der skal til, for at virksomheder
som vores kan blive i Danmark. Du er vandt til at stå med et
stort ansvar, og er ikke bange for at gå forrest. Du har truck
certifikat, og er fleksibel vedr. dagens længde, da der ofte er
travlt i afdelingen.

Et job i en travl og ambitiøs virksomhed med ordnede forhold,
samt en åben og uformel tone, med varigt arbejde til den
rette. I løbet af de næste 2 år vil vi udvide med et nyt lager,
her vil lagerforvalteren få indflydelse på opbygningen af dette.
Vi skal ligeledes have opbygget et lagersystem som du vil blive
en naturlig del af. Vi har 64 ansatte hvoraf de 52 er ansat i
produktionen, af dem er 16 pt. lærlinge.

Du er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledertype
Ansvarsbevidst
Engageret
Mødestabil
Kvalitetsbevidst
Struktureret
Fleksibel
PC kendskab

Du får:
•
•
•
•

Gode arbejdsforhold
Løn efter kvalifikationer
Funktionær lign. ansættelse
Sundhedsforsikring

Vi ser os selv som en virksomhed med:
•
•
•

Ansvarlighed
Vedholdenhed
Kvalitet

■■ Tiltrædelse
Tiltrædelse hurtigst muligt

■■ Er du interesseret

■■ Obs:

Så skriv en ansøgning eller kontakt vores fabrikschef:
Frank Hagen Tlf. 91897777 Email: frank@jstas.dk

Der er ikke nogen ansøgningsfrist, når vi har dem vi skal
bruge, vil opslaget blive fjernet.

Maskinfabrikken JST A/S er markedsførende inden for alt grave og læsseudstyr til entreprenør og landbrugsmaskiner i Danmark.
Vi har 64 ansatte, af dem er 16 pt. lærlinge. Alle vores produkter bliver lavet 100 % i DK-6940 Lem st. Danmark
www.jstas.dk

