
 
 

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 söker Produktionsledare 
 
Vallviks Bruk AB är ett av två massabruk i Rottneroskoncernen 
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och 
produktion av massa. Vår uppgift är att förse våra kunder med den massa som 
stärker deras marknadsposition och lönsamhet.  
 
Tjänsten 
 
Nu söker vi dig som vill vara med i ett spännande skede av vår utveckling inför framtiden.  
Arbetet som Produktionsledare hos Vallviks Bruk kräver ansvarstagande och engagemang 
för att på bästa möjliga sätt utveckla teamet och verksamheten. 
 
Till uppgifterna hör att: 
 

- Bevaka och bidra till att säkerhetsrutiner följs och att arbetet i övrigt bedrivs på ett 
säkert sätt 

- Styra verksamheten på skiftet så att produktions- och kvalitetsmål nås, leda och fördela 
det löpande arbetet under skiften.  

- Vid uppkomna problem i driften initiera aktiviteter för att lösa dessa. 
- Har personal- och kompetensutvecklingsansvar för underställd personal och ansvarar 

för att personalen har kunskap och förmåga att arbeta i enlighet med gällande 
instruktioner. 

- Arbetsmiljöansvar för underställd personal. 
- Ansvara för att företagets och fabriksledningens övergripande mål och strategier för 

verksamheten blir kända och förankrade inom skiftlaget.  
 

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

- Driftserfarenhet från processindustri.  
- Gymnasieutbildning, YH-utbildning eller vad bolaget bedömer likvärdigt 

 
Meriterande 
Dokumenterad erfarenhet som chef eller arbetsledare inom processindustri. 

- Ledarskapsutbildning. 
- Relevant högskoleutbildning. 

 
 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi förutsätter att du står bakom vår 
värdegrund: Respekt, Professionalism och Engagemang. 
 
Varaktighet 
Heltid 
Skiftgående 
6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning. 
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Kontakt 
För frågor om tjänsten kontakta gärna: 

- Hanna Virsand, HR Business Partner: 0270 621 26 
- Hans G Nilsson, Produktionschef  0270 621 33 
- Mika Palmu, Unionen  0270 621 35  

 
Ansökning 
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2017-10-29 till rekrytering@rottneros.com 
märk ansökan Produktionsledare  
Rekryteringen sker löpande så platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 
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