
 

 

 Produktionsmedarbejdere til Nordic Air Filtration 

Kan du lide at arbejde med ledelse af mennesker og er du god til at håndtere mange opgaver og samtidigt 
bevare overblikket, er du måske personen vi søger. 
Vi søger en teamleder til vores aftenhold der deltager aktivt i produktionen samtidigt med at du leder ca. 10 
medarbejdere. Du sikrer at medarbejderne får den nødvendige støtte i deres daglige arbejde. 
Du er god til at motivere og engagere medarbejderne til dagligt at præstere, samtidigt med du skaber en høj grad 
af trivsel og engagement. 

Med reference til produktionschefen har du ansvaret for følgende nøgleopgaver: 
• Sikre driften baseret på produktionsplanlægningen.
• Sikre at kvaliteten af det udførte arbejde lever op til korrekt standard.
• Sikre medarbejdernes trivsel og sørge for et godt og sikkert arbejdsmiljø.
• Ansvarlig for at sikkerheden på dit hold opretholdes.
• Over tid vil du udføre div. registreringer i vores ERP-system.
• Afholde medarbejderudviklingssamtaler og planlægge kompetence matrix for dine medarbejdere i

samarbejde med dine kollegaer.

Faglige kvalifikationer 

Du har erfaring med ledelse af medarbejdere. 
Du er almindelig bruger af MS Office pakken og du har kendskab til ERP-systemer. Vi anvender Navision. Du 
behersker dansk og forstår engelsk. 
En teknisk baggrund samt erfaring med epoxy vil være en fordel men ikke et krav. 

Personlige egenskaber 

Du har en positiv og fleksibel indstilling samt en god portion humor. 
Du lytter til dine medarbejdere, men samtidigt kan du træffe de nødvendige beslutninger. 
Du arbejder mod at skabe resultater og evner at udvikle teamet så de præsterer optimalt. 
Du kan overskue en produktionsplan og ændre denne mest optimalt ved pludselige opståede hændelser. Du er 
god til at kommunikere åbent og ærligt, og sparrer gerne med dine kollegaer. 
Du er stabil, fleksibel og pligtopfyldende. 

Interesseret? 

Er du den Teamleder vi leder efter, så send os dit CV og ansøgning hurtigst muligt.   
Ansøgningsfristen udløber den 26. august 2022, men vi inviterer løbende kandidater til samtale, hvorfor den 
rette kandidat kan være fundet, inden ansøgningsfristen udløber.  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Production Manager Brian Smiszek på  
50 89 49 37.  Ansøgning og CV sendes til HR@nordic-air-filtration.com. 

Om Nordic Air Filtration 
Nordic Air Filtration producerer filtre til industrien og er en del af den tyske koncern Hengst Automotive, som er 
en global virksomhed med mere end 3000 medarbejdere fordelt rundt om i verdenen, som alle sammen sikrer, at 
de leverede løsninger opfylder fremtidens krav, og er i overensstemmelse med de nyeste teknologier og 
optimeret til de faktiske driftsmiljøer. Læs mere om Nordic Air Filtration på www.nordic-air-filtration.com  

Teamleader til aftenhold 
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