Værkfører der gerne vil gå forrest
Til international førende stålproducent af konstruktioner til byggeriet
Har du erfaring fra metalbranchen og har du en naturlig interesse for maskiner? Er du
hurtig til at danne overblik og kan du tænke bredt? Har du interesse i ledelse, og kan du
skabe resultater gennem udvikling af og uddelegering til medarbejdere?
Så har du nu muligheden for at blive en del af nordens største stålproducent!
Komplex søger for DS Stålkonstruktion A/S i Hobro ”den spillende træner” – en
værkfører, der kan lede, fordele og samtidig være en aktiv del af den daglige drift. Arbejdet
indebærer udfordringer såvel som muligheder, med varierende arbejdsopgaver i maskinog opskæringsafdelingen. Maskinparken består bl.a. af save/borelinjer, robotsvejsere,
plasmaskærer, slyngrenser, samt klippe/buk.

En god sammensætning af ledelse og driftsmæssige arbejdsopgaver
Ansvarlig for den daglige drift i maskin- og opskæringsafdelingen.
Tilpasning af bemandingen i afdelingen ud fra den aktuelle belastning.
Optimering af maskinpark og procestider.
Systematisk vedligeholdelse af maskinafdelingen.
Være med til at lede og fordele arbejdsopgaverne mellem afdelingens ca. 50
medarbejdere fordelt på 3 skift.
Diverse hands-on opgaver.

Er din profil den rette?
Du har erfaring fra metalbranchen og en naturlig interesse for maskiner.
o Du har eventuelt en baggrund som mekaniker, smed eller lignende.
Du er engageret, motiverende og selvkørende – og yder gerne en ekstra indsats.
Du skal have interesse i ledelse, og skal kunne tale på mange niveauer.
Du trives i en hektisk hverdag med fokus på optimeringer.
Du drives af resultater og hurtig eksekvering.
Du er teamorienteret og inddragende.
Du kan kommunikere på både dansk og engelsk.
Hos DS Stålkonstruktion kan salgstalen koges ned til tre simple løfter:
”Vi er fleksible. Vi kan levere. Og vi holder, hvad vi lover.”
Det er derfor essentielt, at DS’ fremtidige værkfører ligeledes besidder disse
værdier.

Stor indflydelse i en attraktiv virksomhed
Som værkfører hos DS Stålkonstruktion, bliver du en del af en attraktiv, dedikeret og
ambitiøs virksomhed, som har fokus på kvalitet, innovativ udvikling og personligt ansvar.
Du får en afvekslende hverdag med stor selvstændig indflydelse på tilrettelæggelsen,
hvilket ligeledes giver dig muligheden for at sætte dit personlige præg på jobbet. Du
tilbydes gode arbejdsforhold, en fornuftig gagepakke som modsvarer dine kvalifikationer.

DS Stålkonstruktion - Nordens største stålproducent
Med en årlig produktion på mere end 30.000 tons gør DS Stålkonstruktion til Nordens
største stålproducent. DS leverer kvalitetsløsninger til byggeprojekter i både Danmark,
Sverige og Norge, ligesom de gennem deres datterselskab DS Stahl GmbH har opbygget
en stærk position på det tyske marked.
Der er flere årsager til, at DS Stålkonstruktion med årene er blevet det foretrukne
leverandørvalg for både bygherrer og entreprenører, og i virkeligheden udspringer de
fleste af dem af den ånd, den forretningsmoral og den fleksibilitet, der kendetegner alle
selskaberne i DS Gruppen. En af de ting, der for alvor skiller fårene fra bukkene i
stålindustrien, er omfanget og kvaliteten af de byggetekniske kompetencer. Også her er
DS Stålkonstruktion i førertrøjen. Det betyder, at kunderne altid kan få klare svar,
kompetent rådgivning og værdiskabende sparring, uanset størrelsen og karakteren af
deres byggeprojekt og uanset, om der er tale om danske eller internationale projekter. DS
Stålkonstruktion råder over et samlet produktionsareal på hele 30.000 kvadratmeter med
en af Nordeuropas mest effektive maskinparker til både produktion og
overfladebehandling.
Læs mere om virksomheden her: https://www.ds-staal.dk/

Er du interesseret?
Er du interesseret i at vide mere om stillingen forud for din ansøgning, er du velkommen til
at kontakte Martin Gaardsted på mobil 3132 8202 el. Therese Skærlund på 3132 6777.
Komplex ApS arbejder målrettet med at gennemføre rekrutteringsprocessen til dette job
hurtigst muligt. Vi arbejder derfor ikke med en decideret ansøgningsfrist.
For at komme i betragtning til dette job, skal du sende din ansøgning til ts@komplex.dk
(Mrk.: Værkfører/DS) Vi forventer at afholde samtaler fra ultimo november 2021, på vores
kontor i Hobro. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

