
 

Læs mere om vores virksomhed på www.stenarecycling.dk 

IT STARTS HERE. 

Teamleder søges til Stena Recycling A/S 
 
Til vores filial i Brøndby søger vi en målrettet og proaktiv teamleder, som med reference til 

produktionschefen vil arbejde både med administrative og praktiske opgaver.  

Du vil indgå som en central og meget aktiv spiller i en produktion hvor der er en hektisk aktivitet.   

 
 
Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder er: 

 Modtagelse af chauffører i produktionshallen og hjælp med sortering og produktion.  

 Bindeled mellem teamet og produktionsledelsen 

 Ansvarlig for planlægning af korrekt bemanding i teamet  

 Daglig ledelse for teamet (11-12 personer) herunder også afholdelse af MUS- og løn samtaler  

 Sikre orden og rydelighed på pladsen og i produktionen og i samarbejde med de andre teamledere 
være ansvarlig for opfølgning af sikkerhed og SWOP 

 Ansvarlig for vedligehold og tilsyn af maskiner og udstyr i teamets område  

 Ansvarlig for forbedringsarbejde i teamet – og dokumentation herfor  

 Deltage i ugentlige opfølgnings- og informationsmøder  

 Sikre overholdelse af miljøkrav 
 

Vi forestiller os, at du: 
Sikkert har en baggrund fra produktion eller lager og logistik. Du har truck certifikat, er udpræget 
serviceminded, samtidig med at du har et kommercielt fokus. Du er administrativ stærk og er vant til  
at arbejde med IT i din dagligdag. Derudover har du meget gerne erfaring med Lean.  Du har et stort 
overblik og formår at jonglere med mange bolde i luften. 
 
Du er en tålmodig og lyttende leder, som allerede har noget ledererfaring. Du forstår at motivere og lede 
andre til at yde optimalt – og samtidig arbejder du struktureret med dine opgaver så teamet når de 
opsatte mål og deadlines.  
 

 
 

Vi tilbyder:  
Et bredt og varieret job i en virksomhed med gode værdier og et fantastisk team af dygtige kollegaer. Du får 
en levende arbejdsplads med sikkerhed i højsædet. Arbejdsmiljøet er fyldt med nye oplevelser og skiftende 
udfordringer, og du får mulighed for en afvekslende hverdag.  
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Ansøgning: 
Du er velkommen til at kontakte SWOP koordinator Claus Maziarz på tlf.: 51 64 79 00, hvis du ønsker 
yderligere oplysninger om stillingen. 
 
Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende en ansøgning og CV til personale@stenarecycling.com. 
Mærk venligst ansøgningen ”Teamleder Brøndby”. 


