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Vallviks Bruk AB söker Arbetsledare för 
Automation 
 
Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen. 
Rottneros AB är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och 
produktion av massa. Vi förser våra kunder med massatyper som stärker deras 
marknadsposition och lönsamhet. I Vallviks Bruk tillverkas högkvalitativ 
helblekt och oblekt kemisk massa. 
 
 
Tjänsten 
 
Du kommer att arbeta i en utvecklande miljö med utmanande arbetsuppgifter, där du leder 
och har personalansvar för gruppen Automationstekniker, Elektriker, FU-Elektriker och FU–
Automationstekniker.  
I tjänsten har du även tät kontakt med personal inom drift och underhåll och leverantörer. 
 
För att lyckas i tjänsten behöver du vara serviceinriktad, målinriktad, ansvarstagande och 
strukturerad. Du kan skapa ett gott arbetsklimat och har förmågan att motivera, och utveckla 
dina medarbetare och medarbetarskapet. 
Du är lyhörd och ser samarbete som en självklarhet men är även trygg i att jobba 
självständigt.  
 
Till uppgifterna hör att: 
 
- Att i samråd med planeraren leda alla förebyggande, akuta och planerade 

arbeten för avdelningen.   
- Har personal- och kompetensutvecklingsansvar för underställd personal samt 

initierar kompetenshöjande aktiviteter i linje med företagets mål. 
- Arbeta med service och underhåll på fabrikens automationsutrustning och ha 

kännedom om hela fabrikens utrustning. 
- Medverka till att det egna arbetsområdet håller sin underhållsbudget. 
  

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

-  Minst 3 års gymnasial utbildning inom automation (el/instrument), eller vad bolaget 
bedömer likvärdigt. 

- Vilja och förmåga att leda personalen och verksamheten utifrån, vid tid gällande, 
värdegrund. 
 

Meriterande 
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av automationsunderhåll (el/instrument). 
- Erfarenhet av ledarskap. 
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Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt, 
Professionalism och Engagemang. 
 
 
Varaktighet: 
Tillsvidareanställning  
Heltid 
 
Övrigt: 
Dagtid  
 
Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand HR Business Partner  tele 0270 621 26 
Tord Andersson Chef Automation tele 0270 621 45 
Mika Palmu Unionen  tele 0270 621 35 
 
Ansökning 
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2018-08-12 till rekrytering@rottneros.com  
märk ansökningen med ”Arbetsledare Automation”  
 
 


