
 
 
 

Rottneros Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen tillsammans med Vallviks Bruk AB samt Rottneros Packaging 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.  
 

Rottneros Bruk AB söker 
Laboratorieingenjör 
 
Rottneros Bruk i Sunne är ett av två massabruk i Rottneroskoncernen. 
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion 
av massa. Vår uppgift är att förse våra kunder med produkter som stärker deras 
marknadsposition och lönsamhet. Inom området slipmassor för den öppna marknaden 
är vi den enskilt största globala aktören. 
 
Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång- vill du leda en del av vårt team? 
Som laboratorieingenjör är du en av nyckelspelarna i vårt lag. Du är arbetsledande 
laboratorieingenjör på avdelningen Kvalitet-och Miljö. I teamet ingår ytterligare en labtekniker 
vilken du har personalansvar för. I teamet ingår även kvalitet-och miljöchef som du 
rapporterar till.  
 
Rollen som laboratorieingenjör innebär bla att jobba med kvalitetssäkring av både miljö- och 
massakvalitetsanalyser. Som laboratorieingenjör har du en varierad vardag där du med 
kvalitetstänk och en hög servicegrad hjälper oss att utvecklas och bli bättre.  
 
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med roterande arbetsuppgifter. Detta innebär att du 
även praktiskt kommer att jobba med bland annat miljö - och massaanalyser samt 
instrumentkontroll av våra on-linemätare i fabriken.  
 
Du är kvalitetsansvarig för det ackrediterade miljölaboratoriet och säkerställer att miljölaboratoriet 
levererar korrekta miljövärden. 
 
Vem är du? 
Vi söker en laboratorieingenjör med viljan att driva kvalitets- och processförbättringar.  
Vi tror att du har en stor drivkraft och mod att utmana invanda rutiner och arbetssätt. Du är en 
analytisk och noggrann person med känsla för detaljer. Du är en positiv person som tycker om 
utmaningar 
 
Du har en god samarbetsförmåga och är duktig på att bygga relationer. Du kvalitetssäkrar våra 
produkter och är således en viktig länk till produktion. 
 
Du har troligtvis en högskoleutbildning med inriktning mot kemi, eller vad vi bedömer likvärdigt.  
Har du erfarenhet från liknande arbete och av ledarskap så är även detta mycket 
meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av ISO 17025.  
 
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav. 
 
Varaktighet 
Tjänsten är heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan 
komma att tillämpas. 
 
Kontakt 
För frågor om tjänsten, kontakta Kvalitet-och miljöchef, Christin Pihlgren, 0565-176 51. 
 
Ansökning 
Skicka din ansökan genom vår hemsida, www.rottneros.com/se/karriar/lediga-tjanster/ 
senast 2019-01-31  
Rottneros har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med 
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.  


