MEDARBEJDERNE ER
VORES VIGTIGSTE AKTIV

Teamleder

Forretningsområder

CS electric er en virksomhed i konstant udvikling, og grundet stigende aktivitet
søger vi en faglig stærk teamleder med erfaring indenfor Lean.

Service

Jobbet:
Du vil komme til at stå i spidsen for et team på seks engagerede medarbejdere
på vores tavleværksted i Esbjerg og få reference til afdelingslederen. Teamet er
en del af vores Solution afdeling, hvor vi i alt er 25 dygtige medarbejdere, som
hver dag er med til at gøre en forskel for vores kunder.

Solution

Dine arbejdsopgaver kommer til at bestå af:
• Personaleledelse, herunder udviklings- og lønsamtaler
• Optimering af vores produktion med udgangspunkt i Lean-tankegangen
• Beregning af tilbud på specialdesignede styretavler og effekttavler
• Ansvar for at afdelingens forbrugsvarelager altid er opdateret
• Sikring af korrekt dokumentation
• Sikring af at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at performe
godt hver dag
Fagligt:
• Erfaring fra en lignende stilling
• Erfaring med Lean
• En el-teknisk baggrund som elektriker, automatikmekaniker, elinstallatør eller
lignende
• Erfaring med tilbudsberegning og produktion af styretavler og effekttavler

Trading

Markeder
Marine

Energi
Industri

Personligt:
Du ser muligheder for optimering og udvikling. Du er en kvalitetsbevidst og
vedholdende person, der i pressede situationer er fleksibel, kan bevare roen og
overblikket uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du er nysgerrig og evner at
udfordre det eksisterende.
Har du lyst til at komme med på holdet?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Aksel Uglvig
Jensen, Skelmose, på tlf. 40 84 01 33.
CV med relevante bilag kan sendes til Aksel Uglvig Jensen her.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

CS electric A/S

Vi leverer

− Vi er en teknologivirksomhed med hovedkontor i Esbjerg, som
udvikler, designer, producerer, installerer og servicerer løsninger
indenfor el-, automation-, robot- og datateknologi. Fokus hos
vores knap 70 medarbejdere er altid på at finde netop den løsning,
der giver mest værdi for kunderne i marine-, industri- og
energibranchen, såvel på kort som på lang sigt. Kort sagt sikrer vi,
at kunderne kan producere smartere, mere effektivt og mere
bæredygtigt. Det har vi gjort i mere end 45 år.

−
−
−
−
−
−
−

Projektledelse fra idé til færdig løsning
Projektering & design
Indkøb
Produktion af styretavler
Montage, installation & idriftsættelse
Service, vedligehold & reparation
Komponentsalg

