Produktionsteknisk Chef till KB
Components Plastunion
Vill du vara en del av en industriell elit?
KB Components är ett världsledande företag med Skandinaviens
modernaste formsprutningsanläggning i kombination med toppmodern cellautomatisering.
Till vår anläggning i Anderstorp söker vi nu en Produktionsteknisk Chef som kommer att
ansvara för vår produktionsteknik/verkstads- avdelning.
Rollen
I din roll skall du leda avdelningen för process- och produktionsteknik samt verkstad, med
personalansvar för åtta medarbetare. Det är din uppgift att främja utveckling av personalen så att den
både gagnar företagets utveckling och den enskilde medarbetarens.
Du driver löpande effektiviserings- och rationaliseringsprojekt inom avdelningen och
produktionsverksamheten, samt understödjer anbudsprocessen vid produktionsinvesteringar.
Avdelningen arbetar även med process- och produktionsteknisk utveckling av nya komponenter,
felavhjälpande i löpande produktion och utbildning av produktionspersonal inom företagets
förekommande processer. Avdelningen innefattar även ansvar för företagets verktygsverkstad och
arbetet som sker med reparationer och ändringar av formverktyg.
Du ansvarar för avdelningens budget, kort och långsiktig planering och att operativt leda det dagliga
arbetet. Du planerar verksamheten på kort och lång sikt, samt inför och underhåller rutiner och
dess efterlevnad.
Du ingår i den lokala produktionsledningsgruppen.
Profil
Vi söker dig med relevant teknisk utbildning i botten och erfarenhet av likande arbetsuppgifter i
ledande befattning. Du bör ha erfarenhet av LEAN/SixSigma och ha praktiserat detta i tidigare arbete.
Plasterfarenhet, i synnerhet formsprutning, är meriterande.
Personliga egenskaper
Du skall vara en naturlig ledare med förmåga att både leda och inspirera andra. Du skall ha en kreativ
ådra och en initiativkraft att genomdriva förändringar och förbättringsarbete. Problemlösning är för dig
en naturlig del av arbetet och du ser det som utvecklande och motiverande. Du vill dela med dig av
dina kunskaper för att utveckla företaget framåt likaväl som du är lyhörd för andras åsikter.
Placering är i Anderstorp. Kontakter med utländska dotterbolag förekommer i tjänsten, varför du bör
behärska engelska bra i både tal och skrift.
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan märkt PPT till jobb@kbcomponents.com
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Om du har frågor gällande tjänsten så är du välkommen att kontakta Christian Alcayaga, VD
Plastunion, på tel 0371-19087

