
Rottneros AB söker Logistikchef 

Rottneroskoncernen består av två massabruk, Vallviks Bruk och Rottneros 
Bruk. I koncernen finns också Rottneros Packaging som tillverkar 
livsmedelstråg. 

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. 

Om tjänsten 
Rottneroskoncernen levererar marknadens bästa avsalumassa över hela världen. Massan 
fraktas med fartyg, lastbil och tåg från våra lager vid bruken samt externa lager i Europa 
och USA. 

Som Logistikchef leder du Logistikfunktionen för koncernen och ansvarar för att frakterna till 
våra kunder levereras på effektivaste och bästa sätt både på kort- och lång sikt. Du kommer 
att arbeta med Logistikfrågor för hela koncernen och ansvarar även för orderhanteringen och 
produktionsplaneringen. 

Som Logistikchef har du en central roll i verksamheten där förbättringsarbete och 
effektivisering är i fokus. Du leder ett team om fem medarbetare vid Vallviks Bruk och 
koordinerar ytterligare Logistikfunktionen på Rottneros Bruk i Sunne. Resor förekommer 
därför frekvent i arbetet. 

Vem är du? 
Vi söker en Civilingenjör med inriktning mot logistik, alternativt annan utbildning eller 
erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet inom logistik och är redo att 
ta nästa steg i din karriär och utvecklas som ledare. Du har tidigare erfarenhet inom 
internationella frakter, transportvillkor- och försäkringar, upphandlingar, hamnverksamhet och 
tullhantering. 

Som person känner du ett stort ansvar för ditt arbete, du är noggrann, analytisk och har ett 
systematiskt arbetssätt. Du tycker om att arbeta med problemlösning och vill effektivisera 
processer och arbetssätt. 

Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav, har du kunskaper i 
tyska är detta meriterande. 

Varaktighet 
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att 
tillämpas. 

Övrigt: 
Heltid 
Resor i tjänsten förekommer 

Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 2 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 kontakta: 
Kasper Skuthälla Marknads- och affärsutvecklingsdirektör 0731 811 180 
Mika Palmu Kontakperson för koncerngemensamma facken 0270 621 35 

Ansökning 
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2018-08-31, sök tjänsten via vår 
hemsida www.rottneros.se/karriar/lediga-tjanster/  eller maila in din ansökan 
till rekrytering@rottneros.com och märka ansökan Logistikchef

Rekryteringen sker löpande. Tjänsten kan således komma att tillsättas innan 
sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan så snart du kan. 

Rottneros har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför 
kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 

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