
Produktionstekniker til teknisk administration

Er du struktureret og har erfaring med ERP-systemer, så er du måske vores nye produktionstekniker?

Rynkeby Maskinfabrik har specialiseret sig indenfor kompetencekrævende spåntagning med store krav til præcision og

dokumentation. Til en nyoprettet stilling i PTA søger vi en produktionstekniker til oprettelse og vedligehold af

stamdata.

Har du administrativ erfaring indenfor ERP-systemer, revisionsstyring, kombineret med en faglig uddannelse og sætter

du en ære i at stamdata altid er opdateret og standardiseret, så har vi et spændende og udviklende job i en nyoprettet

stilling i vores PTA-funktion. Stamdata er rygraden i alt hvad vi foretager os og du bliver derfor en vigtig spiller på tværs

af virksomheden til at sikre at vores stamdata altid er opdateret og standardiseret, så produktionen kan afvikles

effektivt døgnet rundt, med en høj kvalitet.

Som person skal du være detaljeorienteret og drevet af at dokumentere og strukturere. Ligeledes skal du have gode

kommunikationsevner, da du skal begå dig i produktionen og opsamle information når ordre evalueres og ruter og

styklister skal opdateres som følge heraf. Samtidigt skal du have det store overblik og være omdrejningspunkt for at

revisionsændringer styres sikkert igennem produktionen.

I jobbet skal du:

● oprette nye ruter, styklister mv. i C5

● vedligeholde eksisterende stamdata, tilhørende noter, tider mv.

● teknisk review af revisionsændringer og ordregrundlag fra kunder

● ajourføring af tegningsarkiv ved revisionsændringer

● udarbejde og revidere kontrolskemaer

● faciliterer evaluering og fastholde disse stamdata

● arbejde med den administrative del af PPAP (kontrolplaner, PFMEA, mv.)

Vi forventer, at du:

● har teknisk baggrund/flair, måske faglært indenfor spåntagning (fx industritekniker, værktøjsmager)

● måske er produktionsteknolog, maskintekniker, teknisk tegner etc.

● har erfaring med ERP-systemer – gerne C5

● kan læse og gennemskue komplekse tegninger, herunder gerne kendskab til GPS målsætning

● har erfaring med gængse IT-programmer

Som person er du:

● kvalitetsbevidst, struktureret og omhyggelig

● vedholdende, samtidig med at du bevarer roen og overblikket

● god til at give/modtage konstruktiv feedback

● humørfyldt og har let til smil

Der sættes naturligvis tid af til grundig oplæring i systemer og produkter samt træning heri.

Hvis du kan se dig selv i rollen som produktionstekniker hos Rynkeby Maskinfabrik A/S, så tilbyder vi en fantastisk

arbejdsplads, gode kolleger og spændende udfordringer. Vi glæder os til at hører fra dig.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fabrikschef Morten Rasmussen, 29 66 35 21 –

mr@ryma.dk

Ansøgninger sendes til mr@ryma.dk mærket ”Produktionstekniker” – løbende samtaler og opstart asap.

mailto:mr@ryma.dk
mailto:mr@ryma.dk

