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Chef for Udvikling- & Teknisk afdeling 
For vores kunde JS Proputec A/S søger vi en kompetent og dygtig chef til at varetage teamet for Udviklings- og 
Teknisk afdeling. Virksomheden er på en spændende vækstrejse hvor du bliver omdrejningspunktet sammen med 
teamet i afdelingen og en del af ledergruppen hos JS Proputec A/S. Virksomheden er en kendt pumpeleverandør 
til håndtering af transport af bi-produkter indenfor fiske og slagteriindustrien i både ind og udland, hvor 85% er 
eksport.  JS Proputec vil fremadrettet levere komplette løsninger, der indgår i en kundes transport af by-products, 
hvor du bliver en stor del af den udvikling og rejse. 
 
Du bruger dine tekniske og udviklingsmæssige kompetencer, skaber det perfekte team til at indfri strategien 
således JS Proputec A/S fremadrettet vil kunne tilbyde samlede løsninger til kunderne. 
  
Med reference til den Adm. Direktør får du ansvaret for Udvikling- & Teknisk afdeling med pt. to medarbejdere. 
JS Proputec A/S arbejder bl.a.  med kundespecifikke løsninger, og afdelingen deltager aktivt i hele processen, fra 
den indledeende salgskontrakt, og indtil det produktionsmodnede produkt er klar. Der vil være en bred intern og 
ekstern kontaktflade, da afdelingen arbejder meget tæt sammen med både salg, marketing, produktion og 
leverandører. Sammen bearbejder og udvikler man den helt rigtige løsning, fra en god ide, til et færdigt produkt 
der lever op til kundens krav og forventninger. 
 
Som chef for teamet går du selv forrest, fordeler ressourcerne i teamet, og du arbejder selv med egne projekter, 
samtidig med at du motiverer og udvikler dine medarbejdere. Sammen sørger du for, at afdelingen lever op til 
strategien og de aftaler der er lavet omkring løsninger, budgetter, kvalitet og leveringstider. 
 
Som en del af en dynamisk virksomhedsstruktur, hvor frihed under ansvar er noget, man praktiserer og ikke kun 
noget, man taler om, bliver det forventet, at du vil deltage aktivt i vidensdeling og forbedring af de interne 
arbejdsprocedurer, processer og metoder. Kulturen i virksomheden er kendetegnet af en direkte, men hjertelig 
tone, klare målsætninger og viljen til at gøre en ekstraordinære indsats både internt og overfor kunderne.  
 
Arbejdsopgaver 

• Motiveret ledelse af afdelingen, gøre afdelingen til et samlet team og undgå sårbarhed og sikre maksimal 
Teknisk Support 

• Udvikling af nye produkter for JS Proputec A/S 
o Prioritering af ressourcer 
o Tidsplan, Budgetter samt projektledelse af udviklingsprojekter 

• Udarbejdelse af struktur for afdelingen 
o Herunder definering af arbejdsfordeling i afdelingen 
o Standardisering af metoder og processer i afdelingen 

• Udvikling af JS Proputec´s produktprogram til samlede løsninger (Solution Provider) 
o Herunder samarbejde med evt. eksterne partnere 

• Projektledelse af JS Proputec´s komplette løsninger (Solution Provider) 
o Opstart og ledelse af igangværende tekniske projekter 

• Opbygning af JS Proputec´s roadmap for afdelingen (ift. Udviklingsprojekter) 
• Afholdelse af afdelingsmøder 
• Afrapportering og opfølgning på aktiviteter til Adm. Direktør 

o Månedsmøde med Adm. Direktør 
o Rapportering ift. Status på strategiske aktiviteter 
o Statusrapportering kvartalsvis ift. Afrapportering for afdelingen 

• Sparringspartner ift. produktionsoptimering samt produktionsplanlægning 
• Almindelige Ad-hoc opgaver i afdelingen 

o Teknisk support til salg samt kunder 
o Forkalkulation af indkomne forespørgsler samt skitseforslag til salgsafdelingen 
o Udvikling af konfiguratorer / systemer til salgsafdeling 
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Arbejdsopgaver 
 

• Personaleansvar for Udviklings- & Teknisk afdeling 
• Ansvarlig for en optimal og effektiv drift af afdelingen 
• Ansvarlig for optimal og effektiv tekniske support af øvrige afdelinger (salg, produktion) 
• Prioritering af ressourcer ift. Udviklingsprojekter 
• Produktudvikling i samarbejde med Salgschef, Marketing Manager og Adm. direktør 

 
Kan du gøre en forskel? 
Den ideelle kandidat har en teknisk teoretisk baggrund som ingeniør eller tilsvarende. Du er faglig stærk, og det 
er afgørende, at du har nogle års erfaring fra en produktionsvirksomhed eller fra procesindustrien, gerne en 
erfaring fra tilsvarende funktion, fra en udviklingsafdeling eller lign. Det vil være en stor fordel hvis du har 
ledelseserfaring, hvor du tidligere har skabt gode resultater gennem synlig og motiverende ledelse. Du taler og 
skriver dansk på højt niveau, og som følge af de internationale kunder er det en forudsætning, at du behersker 
engelsk på højt niveau. 
 
Som person er du innovativ, handlekraftig og teknisk velfunderet. Åbenhed, ansvarlighed og evnen til at 
kommunikere er afgørende egenskaber. En god kommerciel forståelse gør, at du er en god sparringspartner. Du 
er en positiv, robust og initiativrig person, der forstår at få din organisation med dig. Som person skaber du dig 
hurtigt et overblik over selv komplicerede udfordringer, og du er god til at holde flere bolde i luften. Du arbejder 
struktureret og med stor vedholdenhed, samtidig med at du prioriterer og fordeler opgaverne i din afdeling. Du 
sætter en høj standard for både dig selv og dine medarbejdere, og du trives med en åben og direkte omgangstone. 
Din kombination af godt humør, god ledelse og stærk faglighed sikrer, at du når dine og virksomhedens mål, 
samtidig aftaler overholdes, og opgaver afsluttes som planlagt. 
 
Vil du med på denne spændende rejse? 
 
For den rigtige kandidat er der tale om en spændende stilling i en international virksomhed, der gør meget for at 
udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere. Du vil få både faglige og personlige udfordringer, og du vil arbejde 
tæt sammen med dygtige og engagerede kollegaer. 
 
Du vil få fuld opbakning fra ledelsen og virksomhedens andre funktionsområder, og gennem en engageret indsats 
får du mulighed for at præge såvel din egen som virksomhedens udvikling. 
 
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt: 
 
Morten Elbro på telefon 2858 0056 
Ansøgning samt CV sendes til job@insightments.dk, mrk.: ”Chef for Udviklings- & Teknisk afdeling” snarest 
muligt. 
 
 
  


