
PROJEKTLEDARE TILL VALLVIKS BRUK AB

Söker du en arbetsplats med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter?  
Vi på Vallviks Bruk är ett bolag som idag tillsammans med två andra fabriker inom 
Rottneroskoncernen är cirka 300 medarbetare. Vallvik söker dig som vill ta nästa 
steg i din karriär och bli en del av vårt företag. Hos Vallvik får du möjlighet att påverka 
vår utveckling och framtid genom att leda och driva investeringsprojekt.  

OM ROTTNEROS  

Vi är specialister på pappersmassa  

Vallviks Bruk AB är ett av dom 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. 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 

Vallviks Bruk är inne i en stark utvecklingsfas med investeringar för en ökad 
produktion. Nu söker vi en Projektledare med branschkännedom som vill vara med 
driva investeringsprojekt i fabriken. 
Som Projektledare är du en viktig lagspelare i vårt team och kommer att ha ett stort 
inflytande på brukets framtida utveckling. I rollen har du det övergripande ansvaret 
för att planera och leda projekt.  Det är din uppgift att delta i förstudier och i 
uppstarten av projekt, göra resurs- och kostnadsberäkningar och delta i uppstarten. 
Du har en tät kontakt med bland annat beställare, leverantörer och personal inom 
produktionen och underhåll. Utöver projektledning ansvarar du för projektering och 
koordinering av projekten som du leder. Som Projektledare har du en central roll med 
en varierad och utvecklande vardag.  



Till uppgifterna hör att: 

- Som projektledare ansvara för ledning och genomförande av projekt i 
dess olika skeden samt ansvara för mek, bygg och ventilation i det 
specifika projektet. 

- Som delprojektledare ansvara för ledning av mek, bygg och ventilation i 
det specifika projektet.  

- Medverkar i arbete med standardiseringsfrågor. 
- Upprätta och uppdaterar föreskrifter och anvisningar för 

verksamhetsområdet. 

DIN PROFIL 

Vi söker en Projektledare med god samarbetsförmåga, initiativkraft och eget driv som 
vill få möjligheten till professionell utveckling inom Vallvik. 
Du har en högskoleingenjörsutbildning med relevant inriktning, projektledare 
utbildning eller vad bolaget bedömer likvärdigt. Vi ser gärna att du har några års 
erfarenhet från arbete med projektledning gärna inom massaindustrin. 

Som person känner du ett stort ansvar för ditt arbete, du är strukturerad, 
resultatinriktad och initiativrik. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är lyhörd 
för verksamhetens behov. 

ÖVRIGT  

Tjänsten är heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. 

För frågor om tjänsten, kontakta:  
Hanna Virsand HR Business Partner  0270 621 26 
Per-Arne Nilsson Teknikchef:  0270 621 15 
Mika Palmu Ordförande Unionen  0270 621 35 

Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2019-10-06 via vår hemsida 
http://www.rottneros.se/karriar/lediga-tjanster/ 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas.  
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald 

Urval kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdatum. 
Vallviks Bruk AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför 
kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


