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Platschef med passion för ledarskap – Rottneros Bruk 

Vi söker engagerande ledare med passion, som vill driva vår 
utveckling framåt. 
 

Om Rottneros 
 

Vi är specialister på pappersmassa  

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. Rottenorskoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har 

ca 300 anställda. https://www.youtube.com/watch?v=OIDHthdoQcY 

 

Värdekedjan, miljö- och hållbarhetsansvar 

Det perfekta kaffefiltret, ett mjukt hushållspapper eller en kartong som håller maten varm har en sak 

gemensamt – produktionen börjar i skogen.  

Vår värdekedja börjar i skogen och vedråvaran är vår viktigaste insatsvara. För att minimera transport 

och miljöpåverkan är ambitionen att alltid köpa så stor del av veden som möjligt från brukens 

närområden.  

 

 

Om tjänsten 
 

Du kommer aktivt vara delaktig och arbeta nära produktionen för att få förståelse för hela processen. 

Det innebär bl.a. att säkerställa uppföljning av resurser, driva förbättringsarbete, utveckla vår 

förebyggande underhållsarbete samt driva vissa sakfrågor framåt. Här är det viktigt att prioritera rätt 

i projekt och beslut. I rollen ingår uppföljning av status gällande ekonomi, investeringar, projekt och 

arbetsmiljö i en 5 årsplan för fabrikens utveckling. Du ansvarar för 3 stycken direktrapporterande och 

underliggande chefer med ett totalt personalansvar om ca 100 medarbetare. Det är av vikt att du 

https://www.youtube.com/watch?v=OIDHthdoQcY


 

Women Ahead AB 

Org.nr. 559104-9415 

 

Linkedin.com/womenahead 

Facebook.com/womenahead 

 

www.womenahead.se 

utvecklar och involverar din personal för att få dina anställda engagerade. Du är en del i 

koncernledningsgruppen och rapporterar till Vd.   

 

 

Din profil 

Vi ser att du har en civilingenjörsutbildning eller motsvarande och någon form av erfarenhet från 
processindustrin. Du är en erfaren, tydlig och passionerad ledare som drivs av att samarbeta och 
bygga team - du ser ”laget före jaget”. Du är kreativ, nyfiken och har örat mot rälsen för att ständigt 
driva förbättrings- samt förändringsarbeten.  
 
Att du är prestigelös, engagerad och lojal med intresse för hållbarhetsfrågor lägger vi stor vikt på. 
 
 

Övrigt 

 
Tillträde: Enligt ö.k. 

Lön: Fast månadslön  

Arbetstid: Heltid 

Ort: Rottneros Bruk 

Vill du bli en del av Rottneros? Vi önskar ha din ansökan senast 2019-06-30. Vi beaktar ansökningar 

löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.  

Rekryteringen sköts av Women Ahead – en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom 

mansdominerade branscher och organisationer. För frågor om tjänsten, kontakta 

jonna@womenahead.se eller 070-313 35 05. 
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