Har du lyst til
at opleve Taiwan og asiatisk kultur?
Er du dygtig tekniker med interesse og
flair for operationel ledelse?
Så har vi et spændende job til dig….

Produktions Sitemanager – Kaohsiung, Taiwan
Vi har gennem mange år haft egen teknisk, logistisk
sourcing- og produktionsplatform i Taiwan under dansk
ledelse, hvor produktionsenheden over de senere år er blevet
kraftigt udviklet og ekspanderet.
Da vores nuværende leder overgår til nye opgaver i
koncernen, søger vi en dynamisk, operationel og teknisk
dygtig Produktions Sitemanager, der har lyst til at gå i samme
”fodspor” og gradvist overtage opgaver og ledelsesansvar.
Ansvars områder:
Du får ansvar for produktionen og fabrikkens daglige drift,
herunder køre og lede teams i den daglige produktion; sikre
ordrer gennemføres i rette kvalitet og til rette tid; løse
eventuelle løbende produktionstekniske udfordringer gennem
din mekaniske og tekniske flair og evne samt forståelse for
produktionsteknisk udstyr.

RED HORSE er en innovativ og succesfuld ingeniør- og
produktionsvirksomhed, der er specialiseret i professionelle
befæstigelsesløsninger til bygge- og industrikunder.
Vi arbejder projektorienteret med spændende og krævende
kundeprojekter, hvor vi udvikler unikke produkter og
løsninger for kunden.
Vores mål er at være den foretrukne og mest innovative
samarbejdspartner indenfor befæstigelsesløsninger, og vi
tror på, at dynamik og stort engagement kombineret med
stærk dybdefaglighed er vejen til gode resultater og tilfredse
kunder.

Du ka’ li’ og har flair for at arbejde med mennesker, og du
trives med at skabe resultater sammen med dit team gennem
motivation og at vise vejen selv.
Du får reference til vores nuværende leder i Taiwan og vil
derudover få tæt samarbejde med såvel de lokale som det
danske team af produktionsteknikere og ingeniører i forbindelse
med fabrikkens løbende produktionsudvidelse og fornyelse.
Samtidig vil du få tæt samarbejde med vore øvrige afdelinger i
Danmark, Sverige og USA.
Din faglige og personlige profil:
• Du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor
maskinteknik – f.eks. produktionsteknolog,
produktionsingeniør, maskintekniker eller tilsvarende.
• Det er en fordel, hvis du i forvejen er bosat i Asien eller
har erfaring med ledelse og drift af asiatisk virksomhed.
• Du er forretningsorienteret og fagligt dygtig, selvstændig
og har lyst til og interesse i at blive personligt og
jobmæssigt udfordret i en fremmed kultur.
• Energi, drive, lyst og interesse går forud for konkret
uddannelse og erfaring.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en innovativ
og visionær teknisk vækstvirksomhed med hovedsæde i
Danmark og flere udenlandske datterselskaber.
Vi arbejder effektivt og går efter resultater på en anderledes
og utraditionel måde, hvor dynamik, højt tempo og ”fighting
spirit” er en del af den uformelle hverdag.
For den rette kandidat vil der være mulighed for faglig såvel
som personlig og karrieremæssig udvikling i jobbet.
Se evt. mere på www.redhorse.dk

Ansøgning sendes til:

Spørgsmål til stillingen:

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
DK-8660 Skanderborg
(job@redhorse.dk)

Søren Bo Pedersen
sbp@gexin.com.tw

Ansøgningsfrist
Ansøgninger læses og vurderes løbende.
Tiltrædelse snarest muligt.

