Vallviks Bruk AB söker Operatör till
Renseriet
Vallviks Bruk AB 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 massaapplikationer som
stärker deras marknadsposition och lönsamhet. Inom området slipmassor för
den öppna marknaden är vi den enskilt största globala aktören.
Tjänsten
Vallviks Bruk är inne i ett generationsskifte och söker därför en operatör till renseriet.
I renseriet ansvarar du över den första delen i vår process att tillverka pappersmassa
genom bland annat att lossa ankommande ved och se till att den vidarebearbetas till flis. I
arbetsuppgifterna ingår även processövervakning av operatörsområdet. Du ansvarar för att
köra avdelningen på bästa möjliga sätt med hänsyn till kvalitet, miljö, ekonomi och kvantitet
efter givna instruktioner och produktionsplaner.
Vi söker dig som är ansvarfull och trivs med att arbeta för kvalité och säkerhet. Du ser
problemlösning som en utmaning och har ett sinne för ordning och reda.
Till uppgifterna hör att:
-

Lossa ved från bil, järnväg och utföra interna transporter med vedtruck.
Utföra interna transporter av flis, bark, avfall m.m med flistruck
Utför start och stopp av utrustning samt övervakning inom operatörsområdet
Kontrollerar att produktionsutrustningen, truckar fungerar på avsett sätt och vid
uppkomna avvikelser skriva arbetsorder
Tar ut prover för vidare analys på laboratorium och utför själv lab analyser

Ett individuellt ansvar kombinerat med en god samarbetsförmåga är en förutsättning för att
lyckas.

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning industriprogrammet, N/T program, YTH-utbildning eller vad
bolaget bedömer likvärdigt.
Körkort lägst klass B samt truckkort C med körtillstånd
Meriterande
Tidigare erfarenhet som truckförare
Erfarenhet inom industrin

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt,
Professionalism och Engagemang.
Varaktighet
6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning.
Övrigt:
Skiftgång
Heltid
Vallviks Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen.
Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 1,7 miljarder kronor och 280 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:
Hanna Virsand, HR Business Partner, tele: 0270-621 26
Mika Palmu, Produktionssamordnare
tele: 0270 621 68
Thomas Wasberg, Ordförande Pappers, tele: 0270 621 88
Ansökning
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2018-04-13 till rekrytering@rottneros.com
märk ansökningen med Operatör renseriet eller sök tjänsten via vår hemsida
www.rottneros.se/karriar/lediga-tjanster/
Rekryteringen sker löpande så platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
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