Rottneros Packaging söker operatör med
processvana och driv!
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 håller på att starta upp vår nya fabrik i
Sunne! Samtidigt driver vi EU projektet PulpAcktion.
Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång- vill du förstärka vårt team?
Som processoperatör är du en av nyckelspelarna i vårt lag. Du ingår i vårt produktionsteam
och arbetar 3-skift.
Rollen som processoperatör innebär att du kommer att producera framtidens livsmedelstråg
till hela världen. Som processoperatör har du en varierad vardag där du med kvalitetstänk
och framåtanda hjälper oss att utvecklas och bli bättre.
Vem är du?
Vi söker en operatör med viljan att driva kvalitets- och processförbättringar i vår produktion.
Du har kanske erfarenhet från laminering eller annan framställning av livsmedelstråg.
Vår process kan vi lära dig - huvudsaken är att du är den person vi söker.
Vi söker en person som tänker utanför boxen. Du vågar ifrågasätta rutiner och drivs av att alltid
vilja göra saker och ting bättre. Vi tror att du en person som ofta tar initiativ till att prova nya
saker. Du är en innovatör och entreprenör då du hela tiden har tankar om förbättring och
utveckling.
Du har en god samarbetsförmåga men besitter även förmågan att arbeta självständigt och vågar
tro på dina idéer. 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 kommer 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 2019-01-31.
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.
Rottneros Packaging ingår i Rottneroskoncernen tillsammans med Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB.
Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 1,9 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.

