Order Handler
Eltronic savner en alsidig medarbejder, der brænder for opgaver indenfor Supply Chain.
Stillingen

Vi tilbyder

Hos Eltronic i Hedensted vækster vores forretning. Vi
har forrygende travlt med udvikling, produktion og
servicering af vores nye samt eksisterende udstyr.

En yderst interessant stilling i en virksomhed, der bærer
præg af udfordrende og spændende opgaver, der bliver
løst af dygtige og hjælpsomme kolleger.

Derfor savner vi en dygtig og engageret Order Handler
til at håndtere kundernes indkøbsordrer fra modtagelse
til forsendelse, herunder at udarbejde indkøbsordrer i
henhold til behovsberegning og koordinering af
ressourcer til montage og lager. Ordrene kan være
både reservedelsordrer samt produkter til fremstilling.

Vi sætter en ære i at bibeholde den uformelle organisation,
hvor både aktivitetsniveauet og humøret er højt.

De primære arbejdsopgaver bliver:








Indkøbe komponenter i.f.t. behovsberegning.
Opfølgning på afvigelser.
Produktionsplanlægning.
Forsendelser.
Opdatering af masterdata/styklister.
Håndtere reservedelsordrer
Assistere projektledere med dokumentation.

Eltronic er en virksomhed i kraftig vækst, og der er derfor
gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt. Vi
tilbyder attraktive personaleforhold, løn efter kvalifikationer
og en hverdag sammen med nogle af landets dygtigste
teknikere og fagfolk inden for mekanik, plc, el og meget
andet.
Bliv en del af en global vidensvirksomhed
Eltronic Wind Solutions udvikler alle former for udstyr til
vindmøller. Vi har mange kendte, nationale som globale
virksomheder inden for vindindustrien blandt vores kunder.

Stillingen kommer til at indgå i tæt samarbejde med det
øvrige supply chain team, i Eltronic Wind Solution,
bestående af 5 engagerede og dedikerede kolleger.

Eltronic Wind Solutions er en del af Eltronic A/S – et
ingeniørfirma som leverer intelligente specialløsninger i tæt
kontakt med vores kunder og hjælper med at øge deres
konkurrenceevne og skabe en bæredygtig forretning.
Eltronic opererer indenfor vind, marine og produktion.

Faglige kvalifikationer

Spørgsmål og ansøgning

Vi forventer, at du besidder en uddannelse som Teknisk
Assistent, Produktionsteknolog eller lignende samt har
erfaring fra en lignende stilling. Du er vant til at arbejde
med indkøb og produktionsplanlægning, og kendskab til
NAV er en klar fordel - omend ikke et krav.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til
at kontakte Kristoffer Lund på +45 51572637.

Du er god til at kommunikere, både på skrift og i tale på
dansk og engelsk. Dertil har du en sund forretningsmæssig forståelse samt basal teknisk forståelse.

Send venligst din ansøgning og dit CV til job@eltronic.dk.
Skriv ”Order Handler” i emnefeltet.
Ansøgningsfrist er den 20. januar 2019..
Ansættelse pr. 1. marts 2019 eller gerne før.

Personlige kvalifikationer
Du arbejder passioneret, skaber fornyelse og brænder
for at få succes, mens du fungerer som inspirationskilde
for dine kolleger. Du besidder gode samarbejdsevner
og har en praktisk tilgang til at finde løsninger.
Som person arbejder du selvstændigt og struktureret.
Du har sans for detaljen men bevarer samtidig
overblikket, og så er det afgørende at du trives med til
tider korte tidshorisonter og en travl hverdag.

”Vi søger en Order Handler der er udadvendt
og empatisk og som kan hjælpe os med at
håndtere kundernes indkøbsordrer”
.
Vi glæder os til at høre fra dig!”
Kristoffer Lund
Manager Supply Chain Management
Eltronic Wind Solutions

www.eltronic-ws.com

