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Vallviks Bruk AB söker Underhållsingenjör 
till Fiberblocket 
 
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 i ett mycket spännande skede av vår utveckling inför 
framtiden. Vill du vara med och arbeta för att säkerställa anläggningens status ur ett 
långsiktigt perspektiv samt ansvara för planering och uppföljning. Genom 
underhållsplaner och framtagning av underlag till större reparations- och 
investeringsäskanden kommer du att vara en nyckelperson i Vallviks Bruks framtida 
utveckling. 

Till uppgifterna hör att: 
- Långsiktigt planera underhållsverksamheten samt att följa upp verksamheten 

genom givna nyckeltal. 
- Utföra egna studier och utredningar för utvecklingen av fabriken samt 

föreslå proaktiva tekniska och ekonomiska förbättringar. 
- Ansvara för och driva underhålls- och investeringsprojekt för området. 
-    Ansvara för planeringen av underhållsstopp inom området och samordning under 

stopp. 
- Kontakt med leverantörer och entreprenörer för service- och underhållstjänster. 
- Ansvar för att underhållsbudgeten inom ansvarsområdet hålls. 
- Ansvar för fortlöpande besiktningsverksamhet inom området. 
- Leda och utveckla verksamheten genom att ständigt förbättra rutiner, processer 

och riktlinjer. 

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

 
Kvalifikationer 

- Högskoleingenjör med relevant teknisk inriktning t ex maskinteknik eller vad 
bolaget bedömer likvärdigt 

 
Meriterande 

- Erfarenhet av teknisk problemlösning och grundorsaksanalyser 
- Erfarenhet av arbete i underhållssystemet IFS eller likvärdigt 
- Erfarenhet av att delta i eller driva projekt 
- Erfarenhet av strategiskt underhållsarbete och att upprättande underhållsplaner 

 
 
 
 
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Vi respekterar 
alla, Vi engagerar oss, Vi är proffs! 
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Varaktighet 
Heltid 
Tillsvidareanställning. 
 
 
Övrigt: 
Dagtid med beredskap. 
 
 
Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand, HR Business Partner  tele: 0270-621 26 
Michael Berggren, Fabrikschef   tele: 0270-621 67 
Mika Palmu, Ordförande Unionen  tele: 0270-621 68 
 
Ansökning 
Sker via hemsidan rottneros.se/karriar/lediga-tjänster/ senast 2019-06-07  
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. 
Rottneros AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med 
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
 
 


