
Med reference til Adm. Direktør er din primære opgave, at sikre en høj kundetilfredshed i vores produktion
og levering af professionelle lad-, lastbil- og varebil opbygninger. Vi har mange forskellige opgaver, der
spænder fra standard flådeordre til de mere kundespecifikke opbygninger. Tingene går sommetider stærkt –
og der er ofte mange hensyn at tage.

Vi har nu brug for en produktionsplanlægger, der kan sætte sig i spidsen for den samlede planlægning af
kundernes ordrer og produktionens gennemførelse. Du skal sammen med det øvrige team, sikre hvert led i
leverancen til kunden på struktureret vis – helt fra ordren kommer ind og til ordren er leveret til kundens
tilfredshed.

Jobbeskrivelse
 • Primære ansvar for DANLADs planlægning  - i tæt samarbejde med salg, logistik, indkøb og produktion.
 • Sikre at ordregrundlaget er baseret på timebehov og materialebehov samt indeholder aftaler omkring bilankomst og   
 ønsket levering.
 • Udvikle planlægningen og værktøjerne, så de er baseret på kapaciteter, timer og datoer samt tæt koordinering og   
 opfølgning.
 • Tæt samarbejde med Logistik omkring billogistikken, Indkøb omkring materialer, Produktion omkring forventet   
                produktionsplan og opfølgning samt Salg omkring afklaringer og leveringstidspunkter.
• Opfølgning på salg, afviklet produktion og forbrug op imod fastsatte mål samt tilhørende afvigelsesårsager.

Personprofil
• Erfaring ’hands-on’ med produktionsplanlægning gennem minimum 5-7 år, gerne inden for bilbranchen eller beslægtet.
• Din baggrund kan være produktionsingeniør,  -teknolog, maskintekniker eller tilsvarende, vigtigst at du har en vis
 grundlæggende faglighed og forståelse af planlægning med i ’rygsækken’
• Interesse for IT-værktøjer samt stærkt IT-kendskab og erfaring med C5-system og Excel, og gerne erfaring med styring af
 workflows.

Vi tilbyder 
• Afvekslende og spændende opgaver i et udviklende arbejdsmiljø
• Alsidig arbejdsplads med en uformel og kammeratlig tone
• Lønpakken består af fast løn, bonus samt pensions- og forsikringsordning
• Vi passer på vores medarbejdere med en god sundhedsordning

 
 

Vi søger enVi søger en
produktionsplanlæggerproduktionsplanlægger
- interesse for produktion, - interesse for produktion, 
teknik og optimeringteknik og optimering

Danlad A/S er i dag en af Nordens ledende virksomheder indenfor opbygning af mobile arbejdspladser 
i 3,5 tons segmentet. Vi er specialister i opbygninger af vare- & lastbiler og leverer i samarbejde med 
bilimportørerne, gennemtænkte og rentable transportløsninger til erhvervslivet. Det er vores mission altid 
at levere den rette opbygning, så den mobile arbejdsplads giver brugeren en sikker, effektiv og behagelig 
arbejdsdag. Danlad A/S startede i 1996 og beskæftiger i dag ca. 60 medarbejdere på hovedkontoret i Ejby, 
der på 25.000m2 råder over nogen af branchens mest tidssvarende værkstedsløsninger. Større erhvervsvirk-
somheder, bilforhandlere og offentlige virksomheder udgør kernekunderne hos Danlad A/S. 

Spørgsmål vedr.: stillingen kan rettes til Asbjørn Sækmose på tlf.: +45 6343 0196
Skriftlig ansøgning sendes til: job@danlad.dk - Mrk. ”Produktionsplanlægger”
Læs mere om Danlad A/S på www.danlad.dk

Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Ansøgningsfrist: løbende behandling
Arbejdssted: Industribuen 9, 5592 


