Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling AB (MRO) rekryterar för kunds räkning. Disperators affärsidé är utveckling, tillverkning
och marknadsföring av maskiner för hygienisk hantering av källsorterat avfall i kök på land och till sjöss samt i livsmedelsindustrin. Disperators
kvalitetssäkringssystem är utarbetat i enlighet med ISO9001. Disperator finns i Skarpnäck i Stockholm där all montering och testning av maskiner sker innan leverans till kund. Även försäljning och marknadsföring till svenska såväl som internationella kunder sker härifrån.

Produktions- / Inköpschef
Befattningsbeskrivning
Rätt sak på rätt plats i rätt ögonblick är en viktigt del av ansvaret i befattningen. Som produktionschef ställs det krav på
att du leder produktionen med ansvar för planering för att rätt
utrustning finns och att det finns arbetskraft med de kunskaper som krävs för att tillverka produkten. Vid behov prioriterar du din egen medverkan i monteringsarbetet för att säkra
utlovade leveranstider. Att klara av befintliga åtaganden är
alltid högsta prioritet.
Som inköpare måste du planera långsiktigt och ta egna initiativ och kunna fatta självständiga beslut. Du måste alltid se
till att prognoserna för behovet av insatsartiklar till monteringsarbetet stämmer med verkligheten. Du har bra kontroll
på inköps- och produktionskostnader samt har regelbunden
kontakt med leverantörer och söker nya vid behov. Du bedömer leverantörerna utifrån krav på leveransprecision, kvalitet
och ekonomi. Du begär in offerter, bedömer dem, förhandlar
om pris och leveransvillkor och skriver avtal.
Kompetensprofil
Då detta är en chefsbefattning med personalansvar förutsätter
vi att du har någon form av ledarerfarenhet. Du bör ha teknisk
utbildning från högskola. Om du inte har högskoleutbildning
krävs gedigen erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Det
är meriterande med erfarenhet från branschen. Du samordnar
produktions- och försäljningsaktiviteter avseende vilka inköp

som behöver göras varför du bör ha goda kunskaper inom
konstruktions- och produktionsprocesser. Eftersom företagets
verksamhet utvecklas och växer på den internationella marknaden krävs goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Personliga egenskaper
Du ska känna en vilja och glädje i att helheten och verkstaden ska fungera i praktiken. Det är viktigt med en god förmåga att leda och planera arbetet. Det är även viktigt att du
har samarbetsförmåga med en professionell grundinställning
med bästa kundnytta i fokus. Du ska ha intresse och fallenhet
för konstruktion och produktion av mekaniska produkter och
priotiterar egen medverlkan för att nå uppsatta mål. Du har ett
starkt intresse för teknik och tycker om att lösa problem och
komma med idéer och förslag samtidigt som du tycker om att
ha mycket på gång samtidigt.
Närmare information
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Donald Mannerdahl på telefon 08-446 19 60.
Besök gärna hemsida www.disperator.se för mer information
om företaget.
Din ansökan
Ditt personliga brev och meritförteckning vill vi ha senast
den 7 maj till disperator@mannerdahl-rekrytering.se märkt
”Produktions-/Inköpschef”.

