
 
  
 
 

 

Planlægger søges til virksomhed i rivende udvikling 
Vil du være med til at gøre vores kunder glade ved at sikre at de får deres varer til aftalt tid 

i et tæt samspil med dine kolleger? 

Da vi har forrygende travlt, har vi brug for en ny kollega i logistikafdelingen, så du kommer 

til at indgå i et team på 4. 

Stillingen som logistikkoordinator er hos os, en meget central funktion med mange 

relationer, som giver et meget alsidigt job. Du må derfor have talent for at samarbejde på 

mange niveauer, være omhyggelig og god til at indgå i konstruktive dialoger. Du skal have 

en vedholdende karakter og kan stå fast på beslutninger, når det er påkrævet. 

Stillingen kan tiltrædes snarest af en med overblik og kritisk sans på detaljer. Det kan 

være en fordel at have kendskab til Dynamics Nav + TRIMIT og ROB-EX.  

For at komme i betragtning må du tillige have praktisk erfaring med 

produktionsplanlægning og disponering i en ordreproducerende virksomhed. 

Efter en grundig oplæring skal du varetage de daglige opgaver omkring kundeordrer, 
indkøb, produktionsplanlægning af kundeordrer, ordreopfølgning på produktionsplaner, 
direkte kontakt med kunder og leverandører - både indlands og udlands, 
kapacitetsudnyttelse og udarbejdelse af produktionsrapporter.  
 
Vores hverdage kan være meget hektiske, men også spændende, idet vi tager part i et 

konkurrencepræget og internationalt marked med kommunikation på både dansk, tysk og 

engelsk. 

Hos DANPRES får du: 

• store indflydelsesmuligheder i det daglige og som aktiv medspiller i 
produktionsledelsen. Et stort ansvar, der rummer alt vedrørende planlægning, 
råvarelager, delkomponenter og disponering, 

• udvikling og tilpasning af produktionen i meget nært samarbejde med vores øvrige 
produktionsledelse, 

• sikre god kundeservice i daglig kontakt med kunderne og i samarbejde med salg. 
 
Vi forventer af dig, at du er: 

• engageret, møder andre med tillid og kan fungere i en til tider travl og hektisk 
hverdag, 

• disciplinær såvel arbejdsmæssigt og i sociale relationer, 

• personen, der motiveres af at skabe værdi ved forbedringer, 

• robust og af den selvstartende type. 
 

DANPRES tilbyder dig: 

Vi er ca. 95 medarbejdere, der værner om et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel og 

arbejdsglæde er i højsædet. Vi er en del, der har været her i mange år, men her er også 



 
  
 
 

 

mange nye ansigter og vikarer, så vi har en god dynamik. Her er ingen for fine til at give en 

hjælpende hånd. 

Der lyder positiv respons fra vores medarbejdere. De er glade for arbejdsmiljøet og de 

mange kompetencer de udvikler her hos Danpres, hvor vi blandt andet tilbyder: 

• et introduktionsforløb i tæt samarbejde med nærmeste kolleger, 

• klare succesmål og opfølgning på din trivsel og performance, 

• en virksomhed i vækst med konstant nye udfordringer, hvor nøgleord for vore 
værdier er troværdighed, respekt, kvalitet og kunden i centrum, 

• gage efter kvalifikationer, 

• personaleforening med årlige arrangementer, 

• frugt- og madordning. 
 
Interesseret? 

Send en motiveret ansøgning og dit CV til DANPRES A/S på e-mail son@danpres.dk, 

hvor du i emnefeltet skriver ’Planlægger’.  

Har du spørgsmål til stillingen eller DANPRES er du velkommen til på telefon at kontakte: 
Søren O. Nielsen, 86952300 eller gå ind på vores hjemmeside www.danpres.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

http://www.danpres.dk/

