
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktionschef – vær med til at optimere 
vores produktion 

Er du klar til at gå forrest med din store viden, smittende entusiasme og dit gode humør, 
når du styrer og effektiviserer vores maskinproduktion, så vi i sidste ende leverer den 
højeste kvalitet til vores kunder? 
 
FM Bulk Handling A/S – Fjordvejs søger en Produktionschef, der vil med på rejsen, 
med godt humør, stor viden og entusiasme kan gå forrest i forhold til at effektivisere, 
skabe overblik og sørge for, at vi leverer den højeste kvalitet til vores meget 
kvalitetsbevidste kunder. 
 
FM Bulk Handling A/S – Fjordvejs er kendt for at levere de bedste og mest driftssikre 
maskiner til håndtering og transport af tør bulkvarer World Wide.  
 
Vi arbejder inden for: 

- Brancher hvor ”gentle handling” er et must og maskinerne skal samtidig kunne 
kører 24/7 365.  

- Renhed og driftssikkerhed er et absolut krav fra vores kunder. 
- Vi udskiller os fra vores kollegaer, ved at vi laver kundetilpassede løsninger og 

maskiner samt hele tiden tænker driftssikkerhed og servicevenlighed samt 
begrænser behovet for service mest muligt, ved at vælge de rigtige råmaterialer 
til vores produktion af maskinerne samt design i verdensklasse. 

 
Din arbejdsdag: 

- Ledelse af 30 engagerede klejnsmede med høj faglighed og passion for vores 
produkter. 

- Planlægning og optimering / effektivisering af produktionen. 
- Daglig kontakt med kunder og kollegaer på tværs af organisationen. 
- Ansvar for maskin -og procesoptimering. 
- Levering til tiden. 
- Konstant sørge for, at tingene kører som aftalt og at vi leverer vores maskiner 

og projekter til rette tid og kvalitet. 
- Standardisering og kvalitetssikring. 
- En naturlig del af ledergruppen, der består af Direktør / Salgschef, Økonomichef 

og Teknisk Chef. 
  



 

 

Du er: 
- Du har tidligere erfaring som produktionschef i maskinbranchen. 
- Du har styr på svejseprocesser og krav til svejsninger.  
- Gerne erfaring med robotsvejsning. 
- Erfaring med MPS, gerne NAV, kvalitetskontrol og ikke bange for at indføre nye 

processer og procedurer, som er med til at fremtidssikre os og optimere tingene. 
- Erfaring med Vault. 
- Du kan arbejde under pres og bevare overblikket. 

 
Vi tilbyder: 

- Ansættelse i en organisation, der er i gang med at løfte sig til et nyt og mere 
professionelt niveau. 

- En fri og god omgangstone, og en inspirerende og sjov hverdag, med 
spændende projekter og gode kunder, der ved hvad de gerne vil have. 

- Løn efter kvalifikationer. 
- Daglige udfordringer – hvor vi i fællesskab beslutter, hvad der er vigtigt og så 

løser opgaverne derfra ved at trække på samme hammel. 
- Ny moderne maskinpark med 6 kW fiber laser, kantbukker, svejserobot, 

slibemaskine, vand skæring mv. 
- Kontakt til både kunder og leverandører på højt niveau 
 

Hvem er vi: 
FM Bulk Handling – Fjordvejs udvikler og producerer maskiner og løsninger til transport 
af bulkvarer (kopelevatorer, kædetransportører, snegle, bånd, ship loadere og ship 
unloadere og mange andre ting derimellem). Vi er cirka 60 entusiastiske medarbejdere. 
Vi har en meget stor eksportandel, hvor vi er kendt ude i verden for vores 
kvalitetsmaskiner. FM Bulk Handling har over 60 års erfaring at øse af og det ved vores 
kunder. 
 
Ansøgning sendes til adm. Direktør Jeppe Bergmann Rasmussen på jbr@fmbulk.com 
og vil du gerne have en uddybning, er du velkommen til at ringe til Jeppe på 20804189. 
Da vi søger til snarest mulig tiltrædelse, vil vi gerne have ansøgningerne hurtigst muligt 
og afholder løbende samtaler.  
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