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Annons för:

Dahréntråd söker en Produktionsteknisk
Chef
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 Dahréntråd i Jonslund söker vi nu en gruppchef till avdelningen Produktionsteknik.
Avdelningen består totalt av 6 personer och dess huvudsakliga arbetsuppgift är att utveckla
och optimera produktionsprocessen och produktionsutrustningen.
Som gruppchef ansvarar du för att styra och leda avdelningen. Tjänsten är operativ och du
deltar till stor del i avdelningens löpande arbetsuppgifter. Rollen spänner över ett stort
område och arbetsuppgifterna är därför varierande. Arbetet genomförs ofta i projektform.
Exempel på avdelningens arbetsuppgifter är:
•
•
•
•
•
•
•

Förbättringar i tillverkningsprocessen mot våra uppsatta nyckeltal.
Optimera och förbättra befintlig produktionsutrustning
Införande av ny produktionsutrustning inklusive CE-märkning.
Starta upp, driva och avsluta investeringsprojekt
Bistå kvalitets- och marknadsavdelningen med kompetens
Konstruktion och ritningsframtagning (i begränsad utsträckning).
Att i nära samarbete med underhållsavdelningen arbeta med den tekniska
tillgängligheten på produktionsutrustning.
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Din profil
Vi söker dig med civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom produktionsteknik,
maskinteknik, automation eller motsvarande. Du bör ha tidigare arbetserfarenhet av
produktionsteknik och/eller konstruktion och då gärna industriell tillverkning.
Du har goda kunskaper i och intresse av teknik och projektledning. LEAN och 5S-erfarenhet
är starkt meriterande, likaså kunskaper i AutoCad och Inventor. Du är bekväm med begrepp
som FMEA, styrplaner och kanske även APQP. Du har sannolikt drivit investeringsprojekt i
miljonklassen med bra projektledningsmetodik. Svenska och engelska talar och skriver du
obehindrat.
Ditt arbetssätt är systematiskt och du har ett intresse av och förmågan att se helheten. Du
hittar möjligheter och har ett starkt driv, samtidigt som du har tålamod att jobba med de små
stegen som ger resultat på sikt. Förmågan att lyfta problem och se förbättringspotential är
utpräglad.
Som person är du handlingskraftig, analytisk och strukturerad med ett högt eget driv. Du har
en positiv grundinställning och brinner för utmaningar samt tycker om att ha ordning och reda
omkring dig. Du har en god förmåga att kommunicera och engagera. Stor vikt kommer att
läggas på dina personliga egenskaper och din vilja att göra skillnad.
Har du ett stort teknikintresse och drivs av ständiga förbättringar, utveckling och
automatisering? Gillar du ett coachande och samarbetande ledarskap? Då kan den här
tjänsten på Dahréntråd vara din nästa utmaning!
Välkommen med din ansökan på www.soderco.se. Urval sker löpande och tjänsten kan
komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt 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
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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