Curriculum vitae for Dan Stanley

Erhvervserfaring
2005 – 2018
Lager og Logistik chef hos Elcor-Skagen, Skagen.
Warehouse Administrator, hos Martin by Harman, Frederikshavn.
Coordinator Returned Goods hos Martin by Harman, Frederikshavn.
Service, Aftersales og Sparepart supporter hos Martin Professional A/S, Frederikshavn.
Team coordinator for Controllers og Electronics Department hos Martin Professional A/S, Frederikshavn.
Lagermedarbejder hos Martin Professional A/S, Frederikshavn.

Uddannelse

Kurser

Den Grundlæggende Leder uddannelse EUC Nord
Projekt Ledelse EUC Nord
Industri Operatør EUC Nord
Kommis Brugsen

Håndtering af epoxy.
Teambuilding for selvstyrende grupper.
Værdibaserede arbejdspladser.
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører.
Systematisk problemløsning for operatører.
Kvalitetsstyring.

IT-kompetencer

Sprogkundskaber

Har generelt stor viden om it. Bruger dagligt SAP,
Axapta, Office pakken, MS Dynamics CRM og
kvalitets/processtyringssystem, samt Mind manager og
Microsoft Visio/Project til projektstyring. Jeg er hurtig til
at sætte mig ind i nye systemer.

Engelsk, kommunikerede i tale og skrift i min
jobfunktion, samt privat ifm. online projekter
Tysk, svensk og norsk på grundlæggende niveau.

Personlige kompetencer
Alsidig, analytisk, samt struktureret og systematisk arbejdende ordensmenneske.
30 års praktisk erfaring inden for lager, logistik, produktion og aftersales.
Har en seriøs, fornuftig og professionel indstilling til det produkt/den service jeg har med at gøre.
Er idé og initiativrig og er ikke bange for at tage fat og prøve noget nyt.
Holistisk og værdiskabende tilgang til opgaverne.
Har humor og formår at få arbejdet til at glide.
Er vellidt blandt kollegaer og kunder.
Forandringsvillig, proaktiv og løsningsorienteret.
Problemløser og vedholdende.

Personlig profil
Jeg er 51 år og bor sammen med Mette, som jeg har kendt i 30 år. Sammen har vi 2 børn. Jeg er ikke ryger, har truck
certifikat og kørekort til lastbil. Jeg er kreative af sind og prøver mig ofte også som handy mand, med varierende
resultat. En af mine store interesser er at komponere musik, det giver ro i sjælen. Jeg spiller også lidt PC spil, sammen
med nogle venner og får brugt nogle andre sanser end normalt.
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