Operativ arbetsledare till Stans & Press i Blomstermåla
Stans & Press ingår i Teqnion och tillverkar plåtprodukter i stål, rostfritt och aluminium. Vi är
specialiserade på laserskurna, kantpressade och svetsande komponenter samt valsade
koner och cylindrar. Vår maskinpark är mycket modern och tekniskt avancerad vilket ger oss
rätt förutsättningar för en effektiv produktion.
Vi strävar efter att bli lite bättre varje dag och har högt satta mål för framtiden. Nu söker vi en
operativ arbetsledare som har samma ambition och vill utvecklas och bli just lite bättre varje
dag. Är det dig vi letar efter?

ARBETSUPPGIFTER
Som operativ arbetsledare kommer du ha ansvar för att planera och strukturera arbetet i
produktionen. Du kommer att coacha och stötta teamet i deras arbete och även vara
behjälplig i produktionen där det behövs. Du ansvarar dessutom för våra utleveranser och
ser till att vi genom god planering klarar av deadlines mot våra kunder. Arbetet innebär
mycket interna kontakter med våra olika avdelningar men även en del kontakt med kunder.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas hos oss och lyckas i rollen ser vi att du är en flexibel, positiv, driven och
ordningsam person som har en god förmåga att strukturera samt ta initiativ för att få saker
gjorda. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta samt leda en grupp mot
gemensamma mål. Kundens behov är ständigt i fokus och du vill leverera rätt produkt i rätt
tid. Du trivs i en miljö där det är högt tempo och har lätt för att prioritera under perioder med
högre arbetsbelastning. Vi ser att du har en bakgrund från tillverkande industri och gärna i
en ledande roll. Har du dessutom arbetat med utlastning och tillhörande dokumentation ser
vi det som meriterande. Du innehar truckkort och har god truckvana.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som operativ arbetsledare är en direktrekrytering där du blir anställd av oss på
Stans & Press i Blomstermåla AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och
alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden. Arbetstiden är förlagd till
dagtid - 07.00-16.00.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor
angående rekryteringsprocessen besvarar Niclas Olsson via 070-340 80 43 eller
niclas.olsson@eterni.se alt. Maria Edner via 070-340 83 61 eller maria.edner@eterni.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

