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Vallviks Bruk AB söker  
Produktionsingenjör till återvinningen. 
 
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 
 
Tjänsten 
Som produktionsingenjör på Vallviks Bruk har du många varierade arbetsuppgifter som 
innebär att du driver och samordnar frågor av teknisk-, kvalitets- eller arbetsmetodmässig 
karaktär. Du arbetar mycket med problemlösning både individuellt och i samarbete främst 
mellan driftspersonal och underhållsavdelningen 
 
Som person är du lyhörd och ser samarbete som en självklarhet men är även trygg i att 
jobba självständigt.  
 
Till uppgifterna hör att: 

- Ansvara över avdelningens drift mot uppsatta mål för produktion, kvalitet, miljö och 
kostnader samt att följa upp produktionsförbrukning- kvalitets- och miljöavvikelser. 

- Leder och deltar i projekt och initiera utvecklingsprojekt, processändringar, 
rutinändringar etc. 

- Arbeta med utveckling av teknik och arbetsmetoder. 
- Samordning och uppföljning av driftens arbete vid underhållsstopp. 
- Leda arbetet med säkra stopp på den egna avdelningen samt utbildning av personal i 

tekniska och/eller kvalitetsrelaterade frågor. 
 
 

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

- Civilingenjör med inriktning kemi, annan relevant inriktning eller vad bolaget bedömer 
likvärdigt. 
 

Meriterande 
- Erfarenhet av teknisk problemlösning och grundorsaksanalyser 
- Erfarenhet av produktionsteknik och produktionsekonomi. 
- Erfarenhet av återvinningen inom pappersmassaindustrin. 

 
 
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 med beredskap. 
 
Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand HR Business Partner  tele 0270 621 26 
Hans Nilsson Produktionschef  tele 0270 621 33 
Mika Palmu Ordförande Unionen tele 0270 621 35 
 
Ansökning 
Sker via hemsidan rottneros.se/karriar/lediga-tjänster/ senast 2019-01-29 
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 


