Teamledare sökes till Dahréntråd i Jonslund
Har du erfarenhet av lager-/logistikarbete och har ledaregenskaper? Är du driven och gillar
förbättringsarbete? Då kan Dahréntråd vara möjligheten för dig!
Vi söker nu en Teamledare till vår emballageavdelning.
Arbetsuppgifter
Emballageavdelnings främsta arbetsuppgift är att ta emot gods samt iordningsställa och
förbereda emballage till vår produktionsavdelning.
Som Teamledare leder och fördelar du det dagliga arbetet på avdelningen. Du ansvarar för att
avdelningen genom ett effektivt och flexibelt arbetssätt lever upp till de krav och förväntningar
som finns. En viktig del är också att inspirera och engagera ditt team så att gruppen trivs och
känner delaktighet och uppskattning. Avdelningen består idag av 8 personer. Operativt
emballagehanteringsarbete och enklare administration hör också till tjänsten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som tidigare har arbetat med lager/logistik och är en naturlig ledare som har
förmågan att skapa teamkänsla och gemensamma mål.
Som person är du ansvarstagande, handlingskraftig och strukturerad. Du har ett starkt driv och
brinner för utmaningar och att ständigt effektivisera och förbättra. Du trivs i en ledarroll och har
förmågan att entusiasmera, coacha och utveckla ditt team. Du är en positiv person som bidrar
till gruppens goda stämning och resultat.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Truckkort är meriterande, liksom utbildning
inom ledarskap och arbetsmiljö. Även erfarenhet av Leanarbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Låter jobbet intressant?
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Marcus
Andersson 0512-300 320 eller HR-specialist Anette Lundmark 0512-300 344.
Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2019. Ansökan skickas till
anette.lundmark@dahrentrad.se Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, urval
kommer att ske löpande.
LWW Group är idag ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer
och transformatorer. I divisionen ingår Dahréntråd i Jonslund, Isodraht i Tyskland och LWW Slaska i
Polen. Divisionen har ca 360 anställda varav 170 är anställda på AB Dahréntråd. LWW Group ingår i
Liljedahl Group som är ett familjeägt investmentföretag med verksamhet i Norden, övriga Europa och
Kina. Mer information på hemsidan: www.liljedahlgroup.se.

