WANTED TALENT
Jobbet
Teamleder i produktionen.

Personlighed

Teamleder i produktionen til FDF-FDV, hos Xellia i København.

Du er:
• Resultatorienteret
• Udadvent
• Forandringsdrivende
• Tillidsvækkende
• Fyldt med drive og
energi

Kompetencer
Vi lægger stor vægt på at
du har gode
lederegenskaber.
Minimum 2 års ledererfarig.
Gerne en lederuddannelse.

Mere information

For Xellia søger vi en kandidat med stærk pharma baggrund, eller
erfaring fra lignende produktionsmiljø. Udover dette er det en fordel
hvis du har ledelseserfaring, gerne suppleret med ledelsesuddannelse.
Hovedopgaver vil være ledelse af driftoperatører på 3 holdsskift, fordelt
på 2 eller 3 hold med hver 9 medlemmer, hvoraf der er et nathold og
1-2 dag/aften hold.
Stillingen er en dag stilling, men med medarbejdere på
skifteholdsaftaler (telefon support 24/7) samt weekend døgnvagt hver 3
weekend.
Kandidaten vil indgå i områdets lederteam bestående af 4 dygtige
teamledere, 2 managers og en direktør, med reference til direktøren for
området.
Afdelingen er en aseptisk GMP reguleret afdeling hvor der i
dagligdagen produceres farmaceutiskefærdigvarer, til hele verden.
Området er reguleret ift myndigheder på verdensplan, herunder FDA.

Kontakt Innergy Factory:

I FDV afdelingen fyldes hætteglas med flere forskellig antibiotika, som
efterfølgende frysetørres og kapsles. Hele værdikæden er en del af
stillingen.

Lars Rohde +45 2363 2440

Konkrete opgaver i stillingen kan eksempelvis være

www.innergy.dk

FDV bemanding og drift:
• Planlægning af daglig drift iht. produktionsplan
• Ansvarlig for operatør bemanding.
• House keeping.
• Sikre tildeling af træning og opfølgning på træning af operatører.
• Rekruttering af operatører og on boarding.
• Kvalitetsdokumentation (DEV/CAPA/Eff check, AI).
• Optimerings- og forbedringsprocesser (LEAN 5S Kata mv.)
• Forberede afdelingen i forbindelse med audits
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• Deltage ved præsentation af afdelingen. Fx rundvisning ved fællesintroduktion.
• Personaleledelse, medarbejder udvikling (PMP), medarbejder samtaler
• Registrering af fravær, opdatering af vagtplaner, ferieplaner mm.

Arbejdsmiljø arbejde:
• Sikkerhedsarbejde.
• Deltage i møder i Xellias arbejdsmiljøgruppe.
• Udføre sikkerhedsrunderinger (safety walks) og risikovurderinger

Vi forventer at du:
• har erfaring fra pharma-produktion og viden om cGMP
• har en baggrund som leder
• behersker engelsk i skrift og tale
• er udadvendt, struktureret, engageret og trives med et højt tempo
• kan begå dig på alle organisatoriske niveauer
• er omstillingsparat og er en positiv samarbejdspartner for vores medarbejdere i produktionen
• kan tage ansvar og udvise stor fleksibilitet og tålmodighed

Xellia tilbyder blandt andet:
en attraktiv lønpakke, der matcher dine kvalifikationer
pensions ordning med valgfri egenbetaling
gode udviklings muligheder
Frokost ordning
Om Xellia
Xellia Pharmaceuticals er ejet af Novo A/S og er en specialiseret medicinalvirksomhed, som er førende
inden for udvikling, produktion og markedsføring af anti-infektionsmidler. Med hovedkontor i
København har Xellia globale filialer med drifts- og produktionskapacitet i Danmark, USA, Ungarn og
Kina og har på nuværende tidspunkt mere end 1.200 ansatte. Med mere end 100 års erfaring i udvikling
af sidstevalgs-behandlinger mod infektionssygdomme er Xellia fokuseret på at levere produkter, der
ikke bare redder liv men også forbedrer patienternes livskvalitet. Sammen med os kan du være med til
at gå forrest i kampen mod bakterieinfektioner.
Du kan læse mere om Xellia her www.xellia.com
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