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RE-MATCH SØGER MANUFACTURING ENGINEER 
 

Brænder du for at udforske, udvikle og optimere produktionsprocesser  

- så er her en fantastisk mulighed.  
 

Som ”manufacturing engineer”, får du ansvaret for store og små projekter i vores Herning 

fabrik og, i tæt samarbejde med resten af fabriksledelsen, at optimere nuværende 

produktion og udvikle fremtidens produktionsprocesser.  

 

Re-Match er i rivende udvikling og vores vision er at blive globale ledere af ”true turf-

recycling”. Vi er stolte af at kunne bidrage til et renere miljø gennem vores patenterede 

teknologi, som hvert år sikrer genanvendelse af udtjent kunstgræs. 

 

 

Jobbet  

Du vil arbejde på vores fabrik i Herning med reference til fabrikschefen og du vil blive en 

del af fabrikkens ledergruppe. Sammen med de øvrige dygtige og dedikerede 

medarbejdere, vil du sikre såvel den daglige drift, som udvikling og optimering af 

fremtidens produktion. De specifikke opgaver vil bl.a. inkludere: 

 

• Identifikation af nye muligheder for procesoptimering og/eller udvikling i fabrikken 

• Rapportering af produktionens vigtigste KPIer, analysere KPI trends og foreslå 

forbedringsmuligheder 

• Drivkraft i implementering af nyt salgs og produktions planlægningssystem. 

• Implementering af nyt lagerstyringssystem 

• Udvikling og deling af “best practice” med andre Re-Match fabrikker 

• Udvikling af nye processer for at imødekomme kundernes behov 

• Udvikling og dokumentation af processer og procedurer 

• Træning af kolleger fra andre fabrikker, efterhånden som vi bygger nye fabrikker 

• Løbende ad-hoc projekter.  
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Hvorfor dig… 

Den ideelle kandidat til jobbet, kommer med nogle års erfaring fra en lignende stilling 

enten fra større produktionsenheder eller mindre fabrikker. Mere specifikt, leder vi efter 

en kandidat med følgende baggrund:  

• Ingeniør (f.eks. en kandidatgrad som “global manufacturing engineer”, ”supply 

chain” e.l.). 

• Mindst 3 års relevant erfaring. 

• Excel på superbruger niveau. 

• God til at se sammenhænge mellem produktion og data, og transformere 

komplekse data til letforståelige oversigter og beslutningsgrundlag. 

• Arbejder selvstændigt, samtidig med du er en udpræget holdspiller. 

• Struktureret og systematisk tilgang til projekter og problemløsning, samtidig med 

du er dynamisk og får tingende gjort.  

• Ansvarlig tilgang til arbejdet med godt humør. 

• Flydende i engelsk – både skrift og tale. 

 

 

Hvorfor os… 

Hos os, vil du kunne bidrage til løsningen på verdens klima udfordringer. Vi er fortsat en 

virksomhed i vækst og derfor er udvikling og læring en integreret del af vores DNA. Du vil 

få dygtige, ambitiøse kolleger, som både arbejder hårdt og samtidig prioriterer tid til 

sommerfest, julefrokost og andre sociale arrangementer. Vores mål er at bygge 24 

fabrikker globalt inden 2030.  Er det en rejse du vil med på?  Du vil selvfølgelig også få en 

attraktiv pakke med konkurrencedygtig løn, pension og sundhedssikring.   

 

 

Ansøgning 

Hvis du vil være en del af holdet, ser vi frem til at modtage din ansøgning og C.V. 

Ansøgningerne vurderes løbende og vi ser frem til at modtage din ansøgning  

senest 3. januar 2022 - via jobindex.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Fabrikschef Jesper Skov på 

telefon 2016 1765. 

 

Re-Match stræber efter at skabe en inkluderende og diverse arbejdsplads, og vi opfordrer 

alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset alder, køn, race, seksuel/religiøs 

orientering eller handicap. 

 

 

https://www.jobindex.dk/c?t=e1568689&ctx=w&u=20930974&source=jobtext

