
Jobbet
Beck Pack Systems A/S er en innovativ emballagevirk-
somhed. Vi er i stærk udvikling og med et klart fokus på 
værdiskabelse gennem produktkvalitet, løbende forbed-
ringer, optimering og leanværktøjer.

Vi producerer ”Verdens bedste liner” og har modtaget 
talrige certificeringer, hvilket sikrer højeste kvalitet og 
fødevaresikkerhed for verdensomspændende fødevarein-
dustrier. Det skal du være med til at sikre at vi fortsætter 
med - også i fremtiden. Vi søger derfor i en tidsbegræn-
set ansættelse på ca. 2 år, en dygtig, struktureret og 
selvstændig Projektansvarlig, der har en forretningsori-
enteret profil med stærkt drive, viden og ægte interesse i 
automatisering og optimering. Du får reference til Fabriks- 
chef Henrik Persson.

Du har en baggrund som procesingeniør, produktionsin-
geniør, automatiseringstekniker eller lignende, gerne med 
erfaring fra emballageindustrien. 

Du har både viljen og evnen til at identificere, analysere, 
planlægge og gennemføre projekter, der bidrager til 
forbedring af emballagefremstillingen. Målet er, at opnå 
øget kapacitet, kvalitet og reduktion i enhedsomkost-
ningerne.

Din rolle bliver primært, at levere den procestekniske 
ekspertise til opgaverne og dermed bidrage væsentligt 
til opfyldelse af de strategiske mål for produktionen, 
herunder:

	l Proaktivt at opsøge forbedringspotentialer og sikre  
  optimering af produktionsapparatet med henblik på  
  øget kapacitet på anlæggene

	l Projektansvarlig i tæt samarbejde med Produktions- 
  leder, ved indkøring af nye anlæg eller anlægsæn- 
  dringer

	l	Indsamle data til brug for analysering af produkt- 
  afvigelser

	l Bidrage til udvikling af fabrikken, herunder automa- 
  tiseringer, kvalitetssikringer, forbedret arbejdsmiljø 

Kompetencer, faglige og personlige
Med afsæt i din solide faglige ballast er du en motive- 
rende, troværdig og synlig projektansvarlig. Som person 
tænker du forretningsorienteret samtidig med, at du er 
omhyggelig og metodisk. Du tager initiativer, kan lide at 
have ansvar og skabe resultater. Du brænder for formid-
ling og implementering af forbedringspotentialer, som 
du løbende analyserer dig frem til, via idegenerering og 
forståelse for samtlige processer og forbedringspoten-
tialer. Du værdsætter at samarbejde med kolleger og 
søger vidensdeling og sparring i hele organisationen. Du 
er lyttende og opmærksom på nuancer og detaljer, som 
kan være med til, at gøre en forskel i forhold til den stra-
tegiske målsætning og årlige kapacitetsforbedringer.

For at opnå succes, er gode kommunikationsevner, for-
retningsforståelse og analytisk sans essentielle i denne 
rolle, hvor din interaktion på tværs i organisationen, er af 
afgørende betydning. Du er velfunderet og ambitiøs med 
en fleksibel og samtidig vedholdende personlighed. 

Du kommunikerer på dansk og engelsk mundtligt og 
skriftligt og er en erfaren bruger af IT og Office-pakken.

Vi tilbyder
Du bliver en del af en international koncern med gode 
udviklingsmuligheder. Vi har en flad organisationsstruktur, 
præget af grundighed og kort vej fra tanke til handling. 
Arbejdsmiljøet er godt med tæt kollegialt samarbejde, og 
en uformel omgangstone. Vi er tilhængere af frihed under 
ansvar og har en dialogbaseret ledelsesstil kendetegnet 
ved tillid, grundighed, videndeling samt et forretningsori-
enteret fokus.
Hjemmeopkobling, mobil og pc-ordning, pensions- og 
sundhedsordning er en del af lønpakken.

Ansøgning
Mærk din ansøgning ”Projektansvarlig” og send den inkl. 
CV til jobs@beck-liner.com senest d. 30. juli 2017. 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kon-
takte Fabrikschef Henrik Persson på 20 29 25 22. 

Vil du være med til at sikre højeste kvalitet og fødevaresik-
kerhed for verdensomspændende fødevareindustrier?

PROJEKTANSVARLIG

Beck Pack Systems begyndte sin historie i emballagevirksomheden for over 50 år siden. I årenes løb har Beck brugt sine innovative evner 
til at udvikle emballage til det produkt du oplever i dag hvor Beck Liner ™ er verdens førende emballage til fremstilling af frosne fødevare-
blokke. Perfekte dimensioner. Perfekt vægt. Ingen frost skader. Ingen dehydrering. Ingen is. Ingen luftlommer.
Vores produkter og processer modtager talrige certificeringer, der sikrer den højeste kvalitet og fødevaresikkerhed for verdensomspæn-
dende fødevareindustrier.
Vores mission er, at styrke, udvikle og opfylde virksomhedens strategiske ambition om at Beck Liner ™ også i fremtiden, er designet til at 
give kunden en perfekt blok. Se også vores hjemmeside www.beck-liner.com


