
	  
	  
	  

  
Rottneros  Bruk  AB  söker      
Driftingenjör    
  
Rottneros  Bruk  AB  är  ett  av  två  massabruk  i  Rottneroskoncernen.  
Rottneros  Bruk  producerar  och  marknadsför  världens  bredaste  sortiment  av  
High-Yield  Pulp  (CTMP  och  slipmassa)  och  har  en  starkt  nischad  
produktportfölj,  där  vi  fokuserar  på  de  mest  växande  segmenten  kartong  och  
tissue  och  intressanta  specialapplikationer.    
Bruket  är  just  nu  inne  i  ett  intensivt  investeringsprogram  för  kvalitets-  och  
kapacitetshöjning,    
  
Om  tjänsten    
Som  driftingenjör  är  du  en  av  nyckelspelarna  i  vårt  lag.  Du  ingår  i  produktionsledningen  och  
kommer  att  ha  ett  stort  inflytande  på  brukets  verksamhet.    
Som  driftingenjör  har  du  en  central  roll  med  en  varierad  och  utvecklande  vardag.  I  rollen  har  
du  ett  brett  ansvar  och  ett  självständigt  arbete  som  spänner  över  produktionens  många  olika  
områden,  såsom  produktivitets-  process-  och  kvalitetsutveckling.      
  
Vem  är  du?  
Vi  söker  en  driftingenjör  med  initiativkraft  och  eget  driv  som  vill  få  möjligheten  till  
professionell  utveckling  inom  Rottneros.  
Du  har  ingenjörsutbildning  inom  massa/papper,  maskin,  kemi  eller  energi.  Du  har  också  
några  års  erfarenhet  som  ingenjör,  gärna  inom  massabranschen.  
  
Som  person  känner  du  ett  stort  ansvar  för  ditt  arbete,  du  är  resultatinriktad  och  tar  gärna  initiativ  
till  utvecklingsarbete.  Du  har  en  mycket  god  samarbetsförmåga  och  är  lyhörd  för  marknadens-  
och  verksamhetens  behov.    
Goda  kunskaper  i  svenska  och  engelska  i  såväl  tal  som  skrift  är  ett  krav.  
  
Ett  individuellt  ansvar  kombinerat  med  en  god  samarbetsförmåga  är  en  förutsättning  för  att  
lyckas.  Hos  oss  är  du  inte  en  i  mängden,  hos  oss  finns  möjligheter  att  göra  din  röst  hörd  och  
vara  med  och  påverka  Rottneros  Bruks  framtid.  
  
Varaktighet  
Tjänsten  är  tillsvidare  med  tillträde  enligt  överenskommelse.  
  
Övrigt:  
Heltid  
  
Kontakt  
För  frågor  om  tjänsten,  kontakta  Nils  Hauri,  produktionschef:  0565-176  39.  
  
Ansökning  
Vi  vill  ha  din  skriftliga  ansökan  senast  2017-09-17  till	  rot.rekrytering@rottneros.com  
Märk  ansökningen  Driftingenjör  eller  sök  tjänsten  via  vår  hemsida  
www.rottneros.com/se/karriar/lediga-tjanster/  
  
Rekryteringen  sker  löpande.  Tjänsten  kan  således  komma  att  tillsättas  innan  sista  
ansökningsdag.  


