
 

 
 

NGI A/S er verdens førende producent af rustfrie maskinsko. NGI er grundlagt i 1991, og 
er i dag en højt specialiseret niche-virksomhed, der leverer maskinsko i rustfri stål og 
vulkaniseret gummi til maskinbyggere og fødevarevirksomheder over hele verden. NGI er 
særligt kendt for at levere optimale, hygiejniske løsninger til maskiner og udstyr i 
fødevarebranchen og i den farmaceutiske industri. NGI leverer også maskinsko til 
pakkeindustrien og til intern transport. 
 
NGI har produktion i Nørresundby, og beskæftiger ca. 85 medarbejdere. For yderligere 
information se www.ngi.dk. 
 
I januar 2014 trådte den kapitalstærke og erfarne investor Adelis Equity Partners Fund ind 
som majoritetsaktionær i NGI. Både Adelis og ledelsen i NGI ser et betydeligt internationalt 
vækstpotentiale, som man er i gang med at realisere. Det har allerede gennem en 
årrække medført en betydelig vækst, og denne udvikling forventes at fortsætte. Som et 
resultat af væksten er der en række interne optimeringsprojekter i gang – herunder 
implementeringen af at nyt ERP-system (NAV2016), og senere vil der blive implementeret 
ISO 9001/14001 og igangsat en række Lean-projekter. Til at sikre at alle disse projekter 
kommer godt i mål, og ikke mindst bliver en integreret del af hverdagen i produktionen, 
søges der nu en produktionsplanlægger / controller. 
 
 
 

Produktionsplanlægger / controller 
Ingeniør eller anden teknisk uddannelse, godt kendskab til ERP-

systemer, udvikling af styringsredskaber og forbedringer 
 
Til at sikre ambitionen om at få ”strømlinet” produktionen søges der, til en nyoprettet 
stilling, en dygtig og dedikeret planlægger / controller. Du vil få reference til 
produktionschefen, og du vil blive en meget vigtig person i den daglige optimering af 
produktionsflowet. 
 
Du vil få ansvaret for at sikre den praktiske og systemmæssige samling af ordrer til daglige 
produktionsplaner, således at både maskiner og manpower udnyttes bedst muligt. Du vil 
derudover få ansvaret for den løbende controlling og opsamling af produktionsdata. 
Endelig vil du blive en meget vigtig og dybt integreret person i de kommende projekter 
omkring ISO9001/14001 og efterfølgende Lean-implementering. Som du kan se, vil din 
dagligdag både indeholde daglige driftsopgaver og mere langsigtede projekter.  
 
Ambitionen er, at alt kommer til at køre ”efter en snor”. Du vil som en naturlig følge heraf 
blive målt på, at der er styr på alle detaljerne – og det skal du naturligvis trives godt i. Som 
person sætter du en ære i at få alle detaljer med. Er der noget der driller, så smøger du 
ærmerne op og dykker ned i tingene, og kigger først op, når du har fundet en løsning. 
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende – måske er du ingeniør med 
speciale i produktion eller virksomhedssystemer, eller måske har du en anden baggrund? 
Afgørende er det dog, at du har erfaring fra en produktionsvirksomhed og har et godt 
kendskab til ERP-systemer.  



 
 
Hvad får du? 
Du bliver en del af en fantastisk arbejdsplads med et særdeles godt arbejdsklima og stor 
arbejdsglæde – men også et sted, hvor der bliver arbejdet hårdt og dedikeret med tingene.  
 
Du vil blive honoreret med en konkurrencedygtig fast løn, en god pensionsordning, 
kantineordning med både morgenmad og frokost, og du vil få stillet laptop og mobiltelefon 
til din rådighed. 
 
Ansøgning 
Har du lyst til en karriere hos NGI, så send en ansøgning mærket ”1626-NGI” hurtigst 
muligt til konsulent Peter Fogh Nissen på peter@fonis.dk. Har du spørgsmål, er du også 
meget velkommen til at kontakte Peter på telefon 40 45 15 04. Af praktiske grunde bedes 
du undlade at kontakte NGI direkte. 
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