CIMBRIA søger elev til Planlægningsafdelingen
Pr. 01/09-2020 søger vi kontorelev til vores Produktionsplanlægning i
Cimbria Manufacturing A/S
Vi lægger vægt på at du:
• har et godt humør og udviser engagement.
• er god til at samarbejde og kan lide team work.
• er stabil, loyal og ansvarsfuld.
• har bestået EUX (kontor) eller HHX (suppleret med 5 ugers kursus),
eller HG2 (kontor).
• har interesse for at arbejde med IT, tal og sprog.
• kan arbejde struktureret og selvstændigt.
Et uddrag af arbejdsopgaver i uddannelsen:
• medvirke ved daglige opgaver i.f.m. ordremodtagelsen.
• medvirke ved daglige opgaver i.f.m. oprettelse og planlægning af
produktionsordrer.
• koordinere informationer med relevante afdelinger.
• bidrage med support til udenlandske produktionsenheder.
• div. ad hoc opgaver.
• rokering til øvrige afdelinger som led i uddannelsen.
Vi tilbyder:
• en alsidig 2-årig uddannelse i en international virksomhed.
• en travl hverdag med selvstændige opgaver og ansvar.
• en uddannelsesplan med løbende evaluering.
• mulighed for et udlandsophold i en kortere periode i slutningen af
uddannelsen.
Skriftlig ansøgning med CV og bilag sendes senest 15/05-2020 pr. mail til
Operations Manager, Morten Krog: morten.krog@agcocorp.com
Mærket “Elev - Planlægning” i overskriften.
Feb. 2020

Cimbria
er en af verdens førende producenter
af industrielle anlæg til behandling
af korn- og frøafgrøder overalt på
jorden. Cimbria har en omsætning
på 1,5 mia. kr. og en medarbejderstab på 900 fordelt over hele verden.
I 2016 blev Cimbria opkøbt af den
amerikanske storkoncern AGCO, der
sælger udstyr til landbrugssektoren.
Virksomheden forventer en fortsat
vækst som leverandør til bl.a. ledende internationale virksomheder, der i
de kommende år vil investere kraftigt
i forskning, forædling og produktion
af såsæd, der skal imødekomme behovet for en global forøgelse af fødevareproduktionen.
Cimbria Manufacturing
er et datterselskab i A/S Cimbria
Gruppen, og er internationalt kendt
inden for udvikling og fremstilling af
maskiner til behandling af korn- og
frøafgrøder.
Cimbria Manufacturing A/S beskæftiger 290 medarbejdere.

CIMBRIA MANUFACTURING A/S
Fårtoftvej 22, 7700 Thisted
Tlf. 96 17 90 00
manufacturing@cimbria.com
www.cimbria.com

