
 

IRON Pump A/S er en ordreproducerende virksomhed, 
der udvikler, producerer og markedsfører pumper til 
det maritime og stationære marked. Virksomheden 
beskæftiger ca. 90 medarbejdere og omsætter globalt 
for +130 mio. kr. årligt. 

For yderligere oplysninger se  www.ironpump.com 

 
 
Afdelingsleder Montage 
 
Stillingen: 
 
Lederen er ansvarlig for den daglige drift med ledelse af montagen med i alt 20 ansatte.   

Du skal sikre en fortsat konkurrencedygtig produktion gennem optimering og motivation af 
forandringer. Produktionsledelsen består af to ledere af henholdsvis montage og 
bearbejdning. Der er tale om en selvstændig stilling i en uformel organisation, hvor du får 
bred vifte af spændende opgaver inden for produktion: 

 Montage, Trykprøve, Test, Mal og Pak 
 Udøve synlig ledelse, som motiverer og udvikler medarbejderne i afdelingen 
 Daglig opfølgning og koordinering i samarbejde med planlægning 
 Indføring af hjælpeværktøjer og problemløsning samt kvalitetssikring 
 Indkøring af prototyper og nulserier samt div. projektdeltagelse 

 
Personen: 
 
Du har en bred erfaring fra metalindustrien og har med succes prøvet at lede medarbejdere. 
Din uddannelsesmæssige baggrund er sandsynligvis en håndværksmæssig baggrund evt. 
kombineret med en videregående teknisk uddannelse. 

Jobbet kræver en stærk person, der stortrives med at udøve motiverende ledelse med 
overblik, ro og handlekraft. Du kan kommunikere og samarbejde ligeværdigt og professionelt 
med medarbejdere, andre afdelinger samt leverandører. Du behersker dansk og gerne 
engelsk i skrift og tale.  

Vi anvender SAP og MS Office, arbejder ud fra LEAN-principper og er ISO-9001 samt ISO-
14001 certificeret. Det vil derfor være en fordel, at du er vant til at arbejde efter disse 
principper, og det vil ligeledes være en fordel, at du har kendskab til SAP. 
 
Ansættelse snarest muligt. 

Yderligere oplysning om organisationen: HR-ansvarlig Dorte Boel-Kjær tlf. 44547161 eller e-
mail: dbk@ironpump.dk 

Skriftlig ansøgning bilagt CV sendes pr. e-mail til Dorte snarest muligt og senest søndag den 
28. juni 2015. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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