Rottneros AB söker en Platschef till
Rottneros Bruk
Rottneros Bruk i Sunne är ett av två massabruk i Rottneroskoncernen.
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och
produktion av massa. Vår uppgift är att förse våra kunder med produkter som
stärker deras marknadsposition och lönsamhet. Inom området slipmassor för
den öppna marknaden är vi den enskilt största globala aktören.
Tjänsten
Nu söker vi dig som vill vara med att ta Rottneros Bruk till nästa nivå i rollen som Platschef.
I tjänsten som Platschef kommer du få möjligheten att utveckla och leda produktionen framåt
mot verksamhetens uppsatta mål och krav.
Du är en chef och ledare som involverar och utvecklar din personal. Du ser medarbetaren
och samverkan som nyckeln till framgång!
Med en hög medvetenhet för säkerhet, kostnader, produktivitet, kvalité och miljö driver du
verksamheten framåt tillsammans med ditt team.
Till uppgifterna hör att:
- Ansvara för säkerhet och arbetsmiljö på fabriken
- Ingå i koncernledningsgruppen
- Leda fabriksledningsgruppen
- Ansvara för att driva fabriken enligt fastställd affärsidé, mål och strategi
- Utveckla bruket för att möta framtida utmaningar
- Tätt samarbeta med marknads- och utvecklingsavdelning
- Skapa ett engagemang och en kultur bland alla anställda som grundar sig på
koncernens värderingar
- Ger ledningsgruppen i Rottneros AB stöd åt koncernchef i arbetet med överordnad
styrning av verksamheten i koncernen
Kvalifikationer
- Dokumenterade goda ledaregenskaper
- Civilingenjör med inriktning papper/massa, kemi eller vad bolaget bedömer likvärdigt.
- Erfarenhet från att leda processindustri
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt,
Professionalism och Engagemang.
Varaktighet
Tillsvidareanställning
Heltid

Rottneros Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen tillsammans med Vallviks Bruk AB samt Rottneros Packaging AB.
Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 1,9 miljarder kronor och 300 anställda.
Rottneroskoncernen är en ledande, fristående och flexibel producent av kundanpassad högkvalitativ avsalumassa.
Rottneros ledstjärna är ett tydligt ansvarstagande och engagemang.

Kontakt
För frågor om tjänsten:
Lennart Eberleh, VD och koncernchef Rottneros AB, mobil: +46 70 6671037
Ida Mörtsell, Direktör HR och säkerhet, mobil: +46 73 021 70 01
Karl Grankvist, Ledarna: 0565-176 18
Gun-Marie Nilsson, Unionen: 0565- 176 16
Dan Karlsson, Pappers: 0565-176 67
Ansökning
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2018-03-09 till rekrytering@rottneros.com
märk ansökningen med Platschef Rottneros Bruk.
I denna rekrytering arbetar vi tillsammans med utvalda annonsörer och undanber oss därför
samtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.
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