Job posting
HANZA is an innovative and fast growing industrial business partner in manufacturing. We offer our customers a unique
combination of advisory services and tailor-made manufacturing solutions that increases growth and profitability. We deliver
products from our own manufacturing sites with complete solutions in mechanics, electronics, cabling and final assembly. HANZA
was founded in 2008 and has grown to a billions company. We currently have operations in Sweden, Finland, Estonia, Poland, the
Czech Republic and China with almost 1,500 employees. Among the customers are leading industrial companies such as Atlas Copco,
ABB, Getinge and Saab Defense. www.hanza.com
We are now looking for a production manager to Åtvidaberg.

Produktionschef med ansvar för kvalitet till vår elektronikfabrik i Åtvidaberg
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten innebär ansvar för produktionen på vår fabrik i Åtvidaberg. Tillsammans med dryga 30-talet
medarbetare arbetar du med att utveckla effektivitet och produktionslösningar för att på bästa sätt möta
kundernas behov. Du är en del av fabrikens ledningsgrupp och arbetar nära våra övriga fabriker i det
svenska klustret. Stödfunktioner för kvalitet, hr och ekonomi finns i klustret.

Produktion
I ditt produktionsansvar strävar du ständigt efter högsta möjliga effektivitet och utfall genom att införa
produktionstekniska lösningar och förändringar som bidrar till bättre effektivitet och kvalitet. Du har det
yttersta ansvaret för produktionsverksamheten och att arbetet genomförs inom ramen för HANZA KA
Åtvidabergs verksamhetssystem, dock sker löpande förändringar varför det också är viktigt att du har
erfarenhet av och trivs med att jobba i en ständigt föränderlig miljö.
Detta ansvar omfattar företagets produktion, produktionsplanering, kundlogistik, operativa inköp,
produktionsteknik och därtill förknippad verksamhet samt för att produktionen styrs så att uppsatta mål
nås och att kundens intressen tillvaratas. Du driver såväl produktionsarbete som säkerhetsarbete genom
att aktivt skapa och befästa vår företags-, säkerhets- och affärskultur. Du säkerställer att service och
underhåll löper enligt plan och att det finns ett kvalitetsfokus och dagligt arbetet med kvalitet.
Genom att bygga nätverk och arbeta i team med de verktyg och arbetssätt vi identifierat säkerställer du
såväl hög effektivitet, som god kvalitet och gott samarbete. Du skapar delaktighet och engagemang genom
tydlig kommunikation av mål och resultat liksom återkoppling till teamet och säker-ställer därmed
möjligheten till vidare utveckling. Du har ett övergripande ansvar för ekonomistyrning i produktionen och
arbetar löpande med att utveckla arbetssätt och produktionsmetoder så att de anpassas till nya krav och
förväntningar.

Ansvarsområden
 Upprätta budget för avdelningen.
 Föreslå investeringar (investeringsplan).
 Utveckla arbetsmiljön och främja möjligheten till vidareutveckling tillsammans med medarbetarna..
 Delegerat ansvar för lagar och andra krav relevanta för verksamheten såsom arbetsmiljö och
säkerhet.
 Att säkerställa att de rutiner och krav som gäller för t ex säkerhet, kvalité, leverans, miljö och
ekonomi följs.
 Driva förbättringsarbete och utveckla LEAN-arbetet
 Ansvara för att uppsatta mål och nyckeltal uppfylls
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Befogenheter och kvalifikationskrav
Leda, planera och följa upp produktion och produktionsplanering
Beslut och godkännanden kring produktion och produktionsstopp.
Produktionschefen rapporterar till platschefen.
Gedigen erfarenhet från produktion och teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet.
Intresse för och erfarenhet från ledande befattningar.
God kommunikationsförmåga.
Svenska och engelska flytande i tal och skrift samt god datavana.
Om du är intresserad av tjänsten, skicka din ansökan tillsammans med CV till:
recruitment-sweden@hanza.com senast den 29 mars . Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att
ringa Bo-Göran Björling på +46 70 627 1718 eller Petra Duprez på +46 70 556 34 36. Vi undanber oss vänligt
men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Välkommen med din ansökan!

