
 

Produktionschef med elektronikbaggrund 

Vi søger en systematisk produktionschef, som bliver nøgleperson i at sikre den fortsatte vækst hos Necas. 

Necas A/S gennemgår en større organisationsudvikling. Ordretilgangen er stor, så der er nu brug for at styrke 

drift og produktion med en hands-on leder, som har en stærk baggrund indenfor elektronik.  

Necas søger derfor en produktionschef, som kan deltage i en omfattende digitalisering og samtidig styrke 

produktionen i takt med forretningens vækst. Produktionschefen indgår i ledergruppen med reference til 

den administrerende direktør.  

Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder vil blive: 

• Driftsplanlægning på tværs af organisationen 

• Eksekvering i henhold til aftalte produktionsplaner 

• Hands-on ledelse af elektronikproduktion   

• Personaleansvar for timelønnede og funktionærer 

• Budgetansvar for produktionen 

• Kvalitetssikring i henhold til ISO 9001, IECEx, UKCA, ATEX og AS9100 

• Implementering af procedurer og instruktioner hos medarbejderne 

• Samarbejde med Teknisk Afdeling om forbedringer, problemløsning og introduktion af nye produkter  

• Planlægning af produktionsapparatets vedligeholdelse i henhold til aftalte planer 

• Overholdelse af ESD-retningslinjer – herunder indkøb af værktøjer 

• Sikre fleksibel fordeling af timelønnede i samarbejde med andre afdelinger (lager m.v.) 

• Uddannelse og udvikling af medarbejderne – herunder sikkerhed 

 

Teknisk funderet leder 

Du bidrager med struktur og overblik over driftsplaner og produktion, så både organisationen og kunderne 

ved, hvor vi står.  

Du har et godt energiniveau og er god til at ”få folk med”. Du har ligeledes en god indføling med mennesker 

omkring dig – herunder ikke mindst produktionsmedarbejdere og teknikere.  

Vi forventer, at du har en baggrund indenfor elektronik og gerne elektronikproduktion. Du vil gerne selv tage 

fat – også i det faglige og praktiske.  

Der stilles store krav til din indsats i tanke og handling: Produktionsmiljøet er hektisk, så fleksibilitet og 

kreativitet er nøgleord, når der skal findes robuste løsninger. 

Din erfaring og store ihærdighed gør dig til en respekteret kollega, der bidrager til både teamet, 

organisationen, kunder og leverandører med en positiv energi og tilgang.  

Er du interesseret? 

Hvis du vil vide mere om stillingen eller sende en ansøgning kan du kontakte Adm. Dir. Peter Ladefoged på 

pla@necas.com eller ringe på 30654600. Alle henvendelser behandles fortroligt. 
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Om Necas 

Necas leverer EMS-løsninger og services til marine/offshore, defense, aerospace samt andre industrier, hvor 

pålidelighed og tillid er afgørende. Her er Necas eksempelvis den eneste EMS i Danmark, som oppebærer 

den ultimative certificering til fly- og rumfartsindustrien: AS9100. 

Necas er beliggende i Støvrings nyeste industrikvarter tæt på motorvej E45 og besidder nogle af landets mest 

moderne produktionsfaciliteter. Necas leverer højteknologiske elektronikløsninger baseret på global 

sourcing, avanceret procesteknologi, mange års erfaring og fantastisk håndværk.  

Som vi siger:  

Describe it – we build it! 

Electronic Solutions to trust 

 

Du kan læse mere om Necas A/S på www.necas.com 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 

http://www.necas.com/

