
Produktionsansvarlig til modulproducent søges 
DesignModul er specialister i præfabrikeret modulbyggeri og er blandt de førende aktører på 
markedet i Danmark. Vi har gennem de seneste 15 år leveret byggerier til hele Danmark. 

Vi søger en produktionsansvarlig til vores fabrik, så hvis du vil have et spændende job i en 
udviklingsorienteret virksomhed, hvor vi forener design og kvalitet - og hvor vi gennem dialog 
og seriøs rådgivning sætter en ære i at opfylde kundens ønsker og forventninger – så se her:

Dine opgaver:

Du er ansvarlig for produktion med 18-25 ansatte samt det daglige samarbejde med 
vores faste underentreprenører

Du står for dagligt indkøb af materialer til produktion

Du sikrer den løbende produktionsplanlægning – og har styr på logistikken

Du deltager i udarbejdelse af produktionstegninger i samarbejde med projektmedarbejderen

Du er ansvarlig for den løbende kvalitetssikring fra opstart af projekterne og til de forlader 
vores produktion

Vores forventninger til dig:

Du har sandsynligvis en uddannelse som tømrer med en relevant teknisk overbygning 
som f.eks. bygningskonstruktør 

Du har kendskab til AutoCAD eller Revit og er bruger af Microsoft Office pakken

Du har lyst til og evt. erfaring med ledelse af mennesker

Du er selvstændig og arbejder struktureret

Du skaber respekt om din person, er god til at samarbejde – og til at tage beslutninger

Vi tilbyder:

Et selvstændigt job, hvor du sidder tæt på beslutningerne 

Et job med mange udfordringer samt stor indflydelse på dit eget arbejde – og en af- 
vekslende hverdag

Gode kolleger – og et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på trivsel 
– og sættes pris på humor

Lidt mere:

Vil du vide mere om stillingen og DesignModul as, må du meget gerne ringe til: 
Per på tlf. 40 11 14 43 eller Dorte på 20 27 55 13. 

Det praktiske: 

Skriftlig ansøgning sendes senest d. 15. november 2018 på dkh@designmodul.dk 
Samtaler afholdes løbende.Tiltrædelse: snarest muligt eller efter aftale. 
Løn efter kvalifikationer.  

DesignModul as
Kornmarken 17, Gravens, 6040 Egtved

Tlf. 75 55 55 12 - - www.designmodul.dk


