
Vallviks Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen. Rottneros AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och har en 
omsättning på 2,3 miljarder kronor och ca 300 anställda. Rottneroskoncernen är en ledande, fristående och 
flexibel producent av kundanpassad högkvalitativ avsalumassa. Rottneros ledstjärna är ett tydligt ansvarstagande 
och engagemang. 

Vallviks Bruk AB söker Underhållschef 

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 
Nu söker vi dig som vill vara med att ta Vallviks Bruk till nästa nivå i rollen som Underhållschef.  
I tjänsten får du möjligheten att utveckla och leda underhållsverksamhet framåt mot företagets 
uppsatta mål och krav.  
Du är en chef och ledare som involverar och utvecklar din personal. Du ser medarbetaren och 
samverkan som nyckeln till framgång! 
Med en hög medvetenhet för säkerhet, kostnader, produktivitet, kvalité och miljö driver du 
verksamheten framåt tillsammans med ditt team.  

Vi söker dig som har branscherfarenhet och är redo för nya utmaningar där du får helhetsansvar för 
hela underhållsverksamheten dvs bygg, mekanik och automation där du även deltar i den operativa 
och strategiska optimeringen av vår fabrik mot ökad produktion. Du rapporterar till fabrikschefen och 
har ett tätt och nära samarbete med produktionschef, teknikchef, miljö-och lab chef. Ditt 
ansvarsområde omfattar totalt ett femtiotal medarbetare varav du har sju direktrapporterande. 

Till uppgifterna hör bland.annat att: 

- ha personal- och kompetensutvecklingsansvar för underställd personal 
- ingå i ledningsgruppen för Vallvik 
- ansvara för verksamhetsplan och budget inom området 
- ansvara för planeringen av underhållsstopp 
- arbetsmiljöansvar för underställd personal och samordningsansvar under underhållsstopp 
- verka för att optimera företagets totala lönsamhet på kort och lång sikt genom ett effektivt och 

rätt utfört underhåll 
- vid uppkomna underhållsproblem initiera till lösningar och medverka i samordning av 

aktiviteter i syfte att nå optimal produktion till lägsta kostnad  

Kvalifikationer 

- Högskoleingenjör inom maskinteknik, automation eller vad bolaget bedömer likvärdigt 
- 3-5 år i en chefsposition  

Meriterande 

- Erfarenhet från underhållsutveckling 
- Erfarenhet från massaindustrin 
- Erfarenhet som chef eller arbetsledare inom processindustrin 

Arbetet som Underhållschef kräver ansvarstagande och engagemang för att på bästa möjliga sätt 
utveckla teamet och verksamheten. 

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt, Professionalism 
och Engagemang. 
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Övrigt 
Dagtid. Ingår i beredskap.  

Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand, HR Business Partner, 0270- 621 26 
Michael Berggren, Fabrikschef, 0270- 621 67 
Mika Palmu, UNIONEN, 0270- 621 35 

Ansökning
Sker via hemsidan rottneros.se/karriar/lediga-tjänster/ senast 2019-04-14 
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas.  
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.  
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. 


