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Produktionschef / værkfører 
Viggo Hansen A/S Odense C. 

 

Vil du være med til at gøre en forskel for de danske fødevareproducenter, bryggerier, 

tobaksindustrien samt mange andre områder? 

 

Viggo Hansen A/S er klar til at tage det næste skridt i udviklingen af vor virksomhed, derfor 

mangler vi en produktionschef / værkfører til at varetage vores smedeproduktionsafdeling.    

Smedeafdelingen tæller i øjeblikket ca. 14 medarbejdere, lærlinge inklusiv, men vi er i vækst så 

det forventes at antallet af produktionsmedarbejder i nærmeste fremtid stiger.  

 

Viggo Hansen A/S er en Smede- og maskinfabrik, der udvikler og producere maskiner til alle 

brancher. Vore projekter bliver mere og mere komplekse i størrelse og udformning, derfor søger vi 

en udadvendt produktionschef / værkfører med teknisk forståelse samt gode lederegenskaber, der 

kan holde det fulde overblik over produktionen.  

 

Som værkfører ved Viggo Hansen A/S forventes det at du har det fulde overblik over 

værkstedsplanlægningen inklusiv timeressource forbrug på vore projekter.    

Ydermere skal du være med til at udvikle et nyt produktionsplanlægningssystem, da vi forventer 

at skulle investere indenfor dette område i overskuelig fremtid.  

 

 

Hos Viggo Hansen A/S bliver du en del af et team der tør gå forrest når det gælder kvalitet af det 

færdige produkt, sammenhold samt arbejdsglæde i hverdagen.  

 

Som produktionschef / værkfører ved Viggo Hansen A/S, vil en del af dine daglige arbejdsopgaver 

blive som 

følgende: 

 Produktionsplanlægning. 

 Indkøb af produktionsvare, (gas og andre produktionsforbrugsvare). 

 Slut kontrol af færdige emner.  

 Deltagelse i produktionsmøder.  

 Ikke være bange for at give en hånd med i produktionen, når det kræves.  
 

 

Kvalifikationer: 

 Erfaring med produktion af fødevaremaskiner, er en fordel men ikke et must 

 Selvstændigt arbejdende 

 Stort gåpåmod 

 Kvalitetsbevidst og struktureret 

 Skal kunne holde mange bolde i luften, samt trives i et hektisk miljø.  
 

Ønskes mere information om jobbet kan Operationel Direktør Kristian Lehrmann kontaktes 

 på telefon +45 29 65 89 94 eller mail: kristian@viggo-hansen.dk 

 

Hvilket også er adressen for ansøgninger.   
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