
I Scandi Byg har vi en vision om at sætte standarden for fremtidens byggeri 
med en innovativ og bæredygtig byggeproces

Vi søger lige nu markedets bedste produktionschef, som kan være med til at indfri vores vision. Du får reference 
direkte til fabrikschefen og indgår i produktionsledergruppen samt får ansvaret for 100+ medarbejdere med ledelse 
gennem driftsledere og teamledere.

AUTOMATISERING, OP TIMERING OG LEAN
Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur, uformel omgangstone og gode kollegaer. Vi er på 
en rejse, hvor automatisering og digitalisering står øverst på dagsordenen. Vi har egen tegnestue, der projekterer og 
udarbejder produktionsgrundlaget i 2D og 3D. Vi har fokus på leveringsevnen, kapacitetsudnyttelsen samt at vi altid 
har de rette ressourcer og kompetencer til at udføre jobbet. 

Vi er en ordreproducerende virksomhed med fokus på leveringssikkerhed, kvalitet og løbende produktivitetsforbed-
ringer, så det færdige produkt til kunden leveres til aftalt tid, kvalitet og pris.

MERE OM JOBBET, DU... 
- sætter en ære i at levere god kvalitet. Du medvirker til et sundt og sikkert arbejdsmiljø og hæver barren for at for-
bedre produktionen. Du følger systematisk op på tingene og har styr på økonomien.

Vi foretrækker, at du er uddannet bygnings- eller produktionsingeniør, men ansøgere med en lignende teknisk bag-
grund er også velkomne til at søge stillingen. Derudover har du min. 5 års erfaring fra lignende stilling.

Din største kunde er vores egen entrepriseafdeling, som varetager den samlede projektledelse og opførelse på bygge-
pladserne, og vi ser gerne, at du indimellem besøger byggepladserne for at styrke samarbejdet, hvilket er afgørende 
for succes i jobbet. 

MERE OM DIG, DU...
- tænker altid ”sikkerhed først” og er analytisk, systematisk og kvalitetsbevidst. Du er udadvendt, positiv og en stærk 
kommunikator. Udover du arbejder selvstændigt og træffer egne beslutninger, er du samtidig en holdspiller. Du 
lytter, men er også viljefast, når en beslutning er truffet og kan bevare roen og optimismen, også når det brænder på. 
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG
Scandi Byg er et datterselskab i MTH GROUP og derved en del af Danmarks største entreprenørkoncern. Vi har 
mange års erfaring inden for industrielt fremstillet modulbyggeri og er førende på vores felt. Vores bygninger bliver 
produceret på egne fabrikker i Løgstør og leveres til byggepladser primært i Danmark, men også til udlandet. 

INTERESSERET ?
Send dit CV og din ansøgning til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Produktionschef 2018-06”. 
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Fabrikschef Carsten Levorsen på mail cle@
scandibyg.dk eller telefon 22707538.

Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden for flerboliger, kontorer, skoler samt  
forskning & sundhed på www.scandibyg.dk

BRÆNDER DU FOR PRODUKTION, OG KAN DU GØRE VISION 
TIL VIRKELIGHED?


