
	  
	  

Vallviks Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen. 
Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 1,7 miljarder kronor och 280 anställda. 
Rottneroskoncernen är en ledande, fristående och flexibel producent av kundanpassad högkvalitativ avsalumassa. 
Rottneros ledstjärna är ett tydligt ansvarstagande och engagemang.  

	  

  
Vallviks  Bruk  AB  startar  processoperatörsutbildning  
Vallviks  Bruk  AB  står  inför  en  generationsväxling  och  har  i  samarbete  med  
Hälsinglands  utbildningsförbund  startat  en  processoperatörsutbildning.  
  
  
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.  Vår  uppgift  är  att  förse  våra  kunder  med  
massaapplikationer  som  stärker  deras  marknadsposition  och  lönsamhet.  Inom  
området  slipmassor  för  den  öppna  marknaden  är  vi  den  enskilt  största  globala  
aktören.  
  
Utbildningen  
Ska  ge  kunskap  och  förståelse  för  de  krav  som  ställs  på  en  anläggning  inom  processindustrin,  vilka  
delprocesser  som  ingår  och  vad  som  krävs  för  att  åstadkomma  en  slutprodukt  med  rätt  kvalitet.  
Utbildningen  kommer  även  ge  kunskap  om  industriprocessens  funktion  och  dynamik  samt  dess  mät-  
och  reglertekniska  krav.    
  
Till  utbildningen  hör:  

-   Studier  på  gymnasienivå  inom  bl.a.  industritekniska  processer,  produktionskunskap  och  
förebyggande  underhåll,  detta  via  Hälsinglands  utbildningsförbund.  

-   Praktik  för  att  få  en  överblick  och  insyn  i  tillverkning  av  massa.    
-   Utföra  start  och  stopp  av  utrustning  samt  övervakning  inom  operatörsområdet.    
-   Lära  sig  och  kontrollera  produktionsutrustningen  och  skriva  felanmälningar  på  eventuella  fel  

och  avvikelser.  
-   Ta  ut  prover  för  vidare  analys  på  laboratorium  och  själv  göra  laboratorieanalyser  

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

-   Gymnasieutbildning  
-   Tidigare  arbetslivserfarenhet.  

  
Meriterande  

-   Tidigare  arbetat  som  processoperatör.  
-   Har  erfarenhet  från  att  jobba  skiftgång.  

  
  
Stor  vikt  läggs  vid  personliga  egenskaper  och  att  du  speglar  vår  värdegrund;;  Respekt,  
Professionalism  och  Engagemang.  
  
Övrigt:  
Utbildningen  är  i  samarbete  med  Hälsinglands  utbildningsförbund.  
Studierna  är  på  gymnasienivå  och  är  berättigad  till  CSN,  
Utbildningen  sträcker  sig  52  v  framåt  med  planerad  start  i  slutet  av  oktober.    
Skiftgång.  
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Informationsträff    
24  augusti  klockan  13:00  på  CFL  lokal  anges  på  informationstavla  i  entrén  
Representanter  från  Vallviks  Bruk  finns  på  plats  
Ta  med  CV,  personligt  brev  och  betygskopior  från  tidigare  utbildningar  
Möjlighet  för  speedintervjuer  efter  informationsträffen.  
Begränsat  antal  platser.  
Antagningen  till  utbildningen  sker  löpande.  
  
Kontakt  
För  frågor  om  tjänsten:  
Petra  Lindström  Utbildningsanordnare     tele  010-454  13  36  
Hanna  Virsand  HR  Business  Partner       tele  0270  621  26  
Hans  G  Nilsson  Produktionschef   tele  0270  621  33  
Thomas  Wasberg,  Pappers        tele  0270  621  88  
  
Ansökning  
Vi  vill  ha  din  skriftliga  ansökan  senast  2017-09-01  till  rekrytering@rottneros.com    
märk  ansökningen  med  ”Trainee  processoperatörsutbildning”    
Rekryteringen  sker  löpande  så  platsen  kan  komma  att  tillsättas  innan  sista  ansökningsdag.  
	  


