
Stærk lederprofil søges    
 
Har du styr på planlægning, en strategisk tankegang og fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. 
Vægter du teamsamarbejde, kvalitet og meget vigtigt sikkerhed i din ledelse af andre? Har du måske 
erfaring med LEAN og introduktion af ny teknologi? 

Så er er du måske Scandi Bygs nye Driftsleder, hvor du kan være med til at sætte standarden for 
fremtidens byggeri, med en bæredygtig byggeproces af svanemærkede moduler i træ – en rolle hvor vækst 
og nytænkning er en del af hverdagen.  
 

Arbejdsopgaverne giver plads og støtter din kompetenceudvikling. De vigtigste opgaver er: 

• Sikre eksekvering af produktionsplanen i en dagligdag, hvor vækst er en selvfølgelighed 

• Ansættelse af medarbejdere, herunder oplæring og uddannelse af dem i forhold til behovene. 

• Støtte vores fortsatte arbejde med at forankre og bruge LEAN som en naturlig del af vores arbejde – et 
område hvor vi har store ambitioner. Du vil således være en central person i forhold til løbende at forbedre 
flowet, planlægningen, kvaliteten og produktiviteten i tæt samspil med resten af Scandi Byg 

• Være med til at introducere ny teknologi og øge vores digitalisering, så vi kan fastholde vores førerposition og 
konkurrenceevne  

• Løbende udvikling af arbejdsmiljøet og sikkerheden i produktionen, som vi prioriterer rigtig højt  

 
Dine kompetencer  

• Du mestrer at sætte dit hold, skabe team ånd og engagement og du er god til at udvikle medarbejderne 
• Du har overblik, gode lederegenskaber og du evner at lede situationsbestemt, også i en presset hverdag 
• Struktur og systematik er naturligt for dig 
• Produktionsteknik er en af dine styrker og du kender til moderne produktionsprincipper 
• Du har stor erfaring med løbende forbedringer og forbedringsprojekter, hvor målet er hele tiden at styrke og udvikle 

vores løsninger og vores konkurrenceevne 
• Du er vant til at have høj fokus på sikkerhed. Vores mål er at ingen medarbejdere kommer til skade under udførelsen 

af arbejdet i produktionen – vi vil være bedre end vores kollegaer i branchen. 
• Du er god til at motivere og skabe arbejdsglæde i en operativ lederrolle, hvor tæt samspil med medarbejderne og god 

kommunikation falder dig naturligt  
• Du har lyst til at blive specialist indenfor for modulbyggeri og standardiserede løsninger i byggeindustrien 

 

Scandi Byg tilbyder 
• Løn efter kvalifikationer samt sundhedsordning, og firmapension med tilhørende forsikringsdækning  
• Fast arbejdsplads i Løgstør – kun 40 min. kørsel fra Aalborg  
• En stilling med spændende faglige og personlige udviklingsmuligheder 
• Du bliver en del af en spændende virksomhed med flad struktur og super gode kollegaer, hvor vi vægter 

samarbejde og sparring højt 

Interesseret? 
Send dit CV og din ansøgning hurtigst muligt til job@scandibyg.dk og mærk ansøgningen ”Driftsleder”. Tiltrædelse snarest 
muligt. Ansøgninger vurderes løbende.  
  
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:  
Produktionsdirektør Jesper Thomsen +45 2080 6220 eller HR-chef Helle Vinther +45 4060 1096 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

BLIV EN DEL AF SCANDI BYG 

Scandi Byg er et datterselskab i en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding. Vi er Danmarks største inden 
for industrialiseret modulbyggeri, og vores byggerier bliver produceret på egne fabrikker i Løgstør og opført på byggepladser 
primært i Danmark, men også i udlandet. Vi er absolut førende inden for bære- dygtigt byggeri og har som en af Danmarks eneste 
byggerivirksomheder grundlicens til svanemærkede byggerier. Du kan læse mere om Scandi Byg og vores forskellige projekter inden 
for flerboliger, kontorer, skoler samt forskning & sundhed på www.scandibyg.dk. 
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