
VALLVIKS BRUK AB SÖKER 
UNDERHÅLLSINGENJÖRER 

Söker du en arbetsplats med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter? 
Vi på Vallviks Bruk AB 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 

Vi söker dig som vill vara med i ett mycket spännande skede av vår utveckling inför 
framtiden. Du kommer 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 bland annat:

-  Långsiktigt planera underhållsverksamheten samt att följa upp 
verksamheten genom givna nyckeltal. 

- Utföra egna studier och utredningar för utvecklingen av fabriken 
samt föreslå proaktiva förbättringar. 

- Sammankalla och leda möten och genomgångar.



- Ansvara för och driva underhålls- och investeringsprojekt för området. 
- Ansvara för att planera och genomföra underhållsstopp.  
- Engagera och samarbeta 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 inom ansvarsområdet genom ständiga 

förbättringar, stora som små. 

DIN PROFIL 

Nu söker vi dig som vill vara med att ta Vallviks Bruk till nästa nivå i vår utveckling 
genom att bidra med god samarbetsförmåga, initiativkraft och eget driv och som även
vill få möjligheten till personlig professionell utveckling. 

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

Kvalifikationer: 
Högskoleingenjör med relevant teknisk inriktning på maskinteknik, eller vad som kan 
anses likvärdigt. 

Meriterande: 
- Erfarenhet av pannor och andra tryckbärande anordningar 
- Erfarenhet från massaindustrin 
- Erfarenhet av teknisk problemlösning och grundorsaksanalyser 
- Erfarenhet av arbete i underhållssystem.  
- Erfarenhet av att delta i eller driva projekt 
- Erfarenhet av strategiskt underhållsarbete och att upprätta 

underhållsplaner. 

ÖVRIGT  

Tjänsten är heltid tillsvidare med beredskap 
Tillträde enligt överenskommelse. 

För frågor om tjänsten, kontakta: 
Hanna Virsand HR Business Partner  0270 621 26 
Thomas Olsson Underhållschef 0270 621 78 
Mika Palmu Unionen  0270 621 35 



Ansökning
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.


