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Annons för:

Vi söker en Kemiingenjör/
Produktutvecklare till Dahréntråd i
Jonslund
Om företaget
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 Slaska i Polen. Divisionen har 360 anställda varav 170 är anställda på
Dahréntråd. LWW Group ingår i Liljedahl Group. Mer information på hemsidan:
www.liljedahlgroup.se

Dina arbetsuppgifter
Till Dahréntråds fabrik i Jonslund, Nossebro söker vi nu en kemiingenjör, vars huvudsakliga
uppdrag består i att ansvara för produktutveckling, kemikaliehantering, miljö samt
arbetsmiljö. Tjänsten är ny på företaget och innebär att man får ett stort ansvar i att
strukturera och bygga upp nya rutiner och arbetssätt kring dessa områden.
De olika områdena innefattar följande arbetsuppgifter:
Produktutveckling:
•
•
•
•
•

Produktutveckling av lindningstråd med fokus på isoleringsmaterial såsom lacker,
tejper och isolergarner.
Genomföra teoretiska analyser, vilka sedan verifieras med praktiska testkörningar i
produktionen.
Skapa struktur och ordning vid testkörningar
Att kunna se och teoretiskt prediktera resultat och konsekvenser vid justeringar av
olika parametrar kopplat till lackegenskaper.
Att med hjälp av medarbetare och praktiska tester i fabriken, skaffa sig kunskap om
de olika lackernas egenskaper. Tillsammans med den teoretiska kemikunskap som
du som kemiingenjör besitter, kan du sedan identifiera och fånga upp
utvecklingspotential i processen.
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Kemikaliehantering och Miljöarbete:
•
•
•
•
•

Driva och leda kemikaliehantering och miljöarbete på företaget.
Följa upp ändringar i Reach, RoHS och dess konsekvenser för företaget.
Drivande i behov kring UL-standard.
Kontakt mot myndigheter gällande miljö- och kemikaliefrågor
Genomföra och närvara vid internrevisioner i ISO14001 och ISO50001

Arbetsmiljö:
•
•

Driva och leda arbetsmiljöarbete på företaget.
Agera och fungera som coach/mentor vid genomförande av riskanalyser för miljöarbetsmiljö- och kemikalierelaterade risker.

Din profil
Vi söker dig som har en kemiingenjörsexamen från högskola/universitet. Tillsammans med
din utbildning har du även gedigen erfarenhet av kemikalie- och miljöhantering från liknande
typ av industri.
Du är väl insatt i gällande arbetsmiljölagar och är beredd att ta på dig en drivande roll på
företaget för att dessa ska uppfyllas. Ordning och reda är viktigt för dig i ditt dagliga arbete
och du är duktig på att strukturera resultat och bygga upp ny systematik från grunden. Du har
lätt för att dra logiska slutsatser och har en väl utvecklad analytisk förmåga.
Vidare har du lätt för att se följder och konsekvenser av olika förändringar i processen och
har en pedagogisk förmåga att kunna förmedla detta vidare i organisationen på ett
lättbegripligt sätt. Du tycker om att ta egna initiativ och jobba självständigt, men ser också
nyttan av att arbeta i team för att kunna utveckla förfarande och processer på bästa sätt.
Som person har du många idéer som du förmedlar på ett ödmjukt och prestigelöst sätt. Du
ingår i ett team om 10 personer som tillsammans utgör vår kvalitetsavdelning. Du rapporterar
till Kvalitet- och Miljöchefen.
Tror du att du har vad vi söker? Välkommen med din ansökan via www.soderco.se. Urval
sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om oss
Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet
från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett
fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med

Söder & Co Vårgårda
Wallentinsvägen 11, Vårgårda
soderco.se

2020-06-25, Vårgårda

kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på
relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör
människor skillnad.
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