
 
 
 

 
Rottneros Packaging söker 
Produktionsinriktad 
Elektriker 
 
Rottneros Packaging AB är en del av 
Rottneroskoncernen. 
Rottneros Packaging producerar miljövänliga 
tråg med huvudinriktning mot livsmedelsindustrin. 
Företaget är just nu inne i en intensiv fas då vi bygger 
en ny fabrik i Sunne samtidigt som vi driver EU projektet 
PulpAcktion.   
 
 
Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång- vill du bli en del av vårt team? 
Som Elektriker är du en av nyckelspelarna i vårt lag. Du ingår i vårt produktionsteam och 
arbetar 3-skift.   
Rollen utgår från produktion och arbetet kommer till stor del vara som operatör. Detta 
innebär att du kommer att producera framtidens livsmedelstråg till hela världen. Rollen 
kommer att vara inriktad på programmering/automatisering eller produktion/utveckling, 
beroende på Din profil och engagemang. Som operatör med elbehörighet har du en roll med 
en varierad vardag där du sköter process, utveckling samt elektriskt underhåll.  
 
Vem är du? 
Vi söker en operatör med viljan att driva processförbättringar i vår produktion. Du är utbildad 
elektriker med elbehörighet alternativt utbildad inom process/automation. Har du kunskap 
och erfarenhet inom programmering, mekanik eller industriella processer är detta 
meriterande.  
 
Som person känner du ett stort ansvar för ditt arbete, du är noggrann, arbetar systematiskt och 
tar gärna initiativ till förbättringsarbete. Du har en mycket god samarbetsförmåga men besitter 
även förmågan att arbeta självständigt. Du har drivkraften och viljan att ta dig an nya utmaningar! 
Att utveckla och effektivisera processen är en del av din vardag och du vill vara med att driva 
Rottneros Packaging framåt.   
 
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav. 
 
Varaktighet 
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att 
tillämpas. 
 
Övrigt: 
Heltid.  
 
Kontakt 
För frågor om tjänsten, kontakta Henrik Grankvist, produktionschef: 0565-176 21. 
 
 
 
 



 
 
 

 
Ansökning 
Skicka din ansökan genom vår hemsida, www.rottneros.com/se/karriar/lediga-tjanster/ 
senast 2018-08-31.  
Rekryteringen sker löpande. Tjänsten kan således komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdag. 
 
Rottneros har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med 
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.  

http://www.rottneros.com/se/karriar/lediga-tjanster/

