DIN NYE GODE MEDARBEJDER
– Eva Troelsen –

Erfaren i produktion, udvikling og planlægning
Jeg har en solid erfaring indenfor produktion, udvikling og generel vedligehold. Jeg
deltager i oprettelse og tilretning af produktspecifikationer og kørselsinstruktioner. Der
ud over er jeg ansvarlig for at planlægge ordre og fremstilling efter bestilte
specifikationer.
Med afsæt i 31 års erfaring som produktionsmedarbejder og 9 år som gruppeleder i
tæt samarbejde med daværende produktionsplanlægger, har jeg siden februar 2017
planlagt den daglige produktion og stået for indkøb af varer til produktionen. Jeg har
en god og tæt kontakt med medarbejderne i produktionen, der sikre et godt
samarbejde og flow.

Står ikke tilbage for en opgave

Info om mig
Navn

Eva Troelsen

Alder

51 år

Status

Gift og har 2 voksne børn

Sprog

Dansk, engelsk
og tysk (ikke flydende),
forstår svensk og norsk

Jeg står ikke tilbage for en opgave og arbejder vedholdende – jeg giver ikke nemt op.
Jeg har en god teknisk forståelse/flair, er fingernem og generelt en Handy Woman. Min
fritid bruger jeg på hus, have og familie. Jeg er aktiv med cykling, lange traveture og
kører motorcykel.

Kontakt
Mobil

21 75 81 21

Mail

evatroelsen@gmail.com

LinkedIn

Eva Troelsen

Adresse

Overvej 1, Vrigsted,
7140 Stouby

Referencer
CEO Ole Nielsen, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 70 54 54
oleniel@mailme.dk
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CV

– Eva Troelsen –
Faglige kompetence
Planlægning

 Planlægge timer og kapacitet på maskinerne.
 Prioritering af hvilke maskiner der er vigtigst til at køre i 2holds skift.
 Planlægning af ordrer der er solgt.
 Varenumre der må være på lager, i afvigende størrelser.
 Planlægning foregår i Axapta.

Indkøb

 Indkøber af de forskellige produkter der anvendes i en
produktion.
 Forhandling af priser og leverandører.
 Handler med Tyskland, Sverige, England, Norge og Tyrkiet.
 Kommunikere med forskellige samarbejdspartner og
leverandører.
 Indkøb foregår i Axapta.

Produktion

 Indstilling, omstilling og igangsætning af maskiner.
 Leder-extrudering er den første proces med råkobber og
isoleringsmateriale.
 Håndtering af forskellige kobbertyper og -diametre. Forskellige
farver og nogle med strib.
 Bearbejdning og fremstilling i diverse materialetyper og
kvaliteter.
 Extrudering med pvc eller halogenfrit materiale.
 Opspoler de rigtige længder, sikrer korrekt etikettering samt
forpakning på pallerne.

Kurser





Førstehjælp.
Brandbekæmpelse.
Kvalitet & sikkerhed.
Stabler (elhest)

Erhvervserfaring
2017 –

Produktionsplanlægger og indkøber, Nexans

2008 – 2017 Produktionsmedarbejder i snoafdelingen,
gruppeleder i samarb. m. planlæggeren, Nexans
”Smed” når han ikke var til stede

1993 – 2008 Extruderfører alle maskiner, Nexans
1988 – 1993 Leder extrudering 2 maskiner, Nexans
1986 – 1988 Opspoledame, alle maskiner, Nexans

Salg

 Igangsætte ordrer på videresalg og egenproduktion.
 Lægge på lager og afslutte ordre.

Håndværksmæssige kompetencer







God teknisk forståelse og indsigt.
Håndterer mindre el-opgaver uden problemer.
Smedens højre hånd.
Kendskab til og bruger af en række håndværktøjer.
Generelt en Handy Woman.
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