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Vallviks Bruk AB söker en Projektledare 
 
Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen. 
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och 
produktion av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig 
produktutveckling jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och 
processer. 
 
Vallviks Bruk är inne i en stark utvecklingsfas med investeringar för en ökad 
produktion. Nu söker vi en projektledare med branschkännedom som vill vara med 
driva investeringsprojekt i fabriken. 
 
Tjänsten 
 
I rollen som projektledare har du det övergripande ansvaret för att planera och leda projekt.  
Det är din uppgift att du deltar i förstudie fram till uppstarten av projekten, gör resurs- och 
kostnadsberäkningar samt tidsplanering. Du har en tät kontakt med beställare, leverantörer 
och personal inom drift och underhåll. Utöver projektleding ansvarar du för projektering och 
koordinering av projekten som du leder. Vi letar dig som är lyhörd och ser samarbete som en 
självklarhet men du är även trygg i att jobba självständigt.  
 
Till uppgifterna hör att: 
 
- Som projektledare ansvara för ledning och genomförande av projekt i dess 

olika skeden samt ansvara för mek, bygg och ventilation i det specifika 
projektet. 

- Som delprojektledare ansvara för ledning av mek, bygg och ventilation i det 
specifika projektet.  

- Medverkar i arbete med standardiseringsfrågor. 
- Upprätta och uppdaterar föreskrifter och anvisningar för verksamhetsområdet. 
 

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

- Högskoleingenjör med relevant inriktning, projektledarutbildning eller vad bolaget 
bedömer likvärdigt.  
 

Meriterande 
 

- Tidigare erfarenhet av projektarbete inom industrin. 
- Erfarenhet av arbete inom processindustrin. 

 
 
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt, 
Professionalism och Engagemang. 
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Varaktighet: 
Tillsvidareanställning  
Heltid 
 
Övrigt: 
Dagtid 
 
Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand HR Business Partner  tele 0270 621 26 
Per-Arne Nilsson, Teknikchef tele 0270 621 15 
Mika Palmu Unionen  tele 0270 621 35 
 
Ansökning 
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2019-01-06 till rekrytering@rottneros.com  
märk ansökningen med ”Projektledare”  
Rekryteringen sker löpande så platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 
Vallviks Bruk AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med 
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
 
 


