Produktionschef till Nordic Flanges AB huvudkontor i Själevad, Örnsköldsvik

Om kundföretaget
Nordic Flanges är sedan 40 år tillverkare av flänsar och idag en ledande leverantör på den
nordiska marknaden. Företaget tillverkar och lagerhåller flänsar i rostfria stål, kolstål,
aluminium och titan. Nordic Flanges vision är att vara det naturliga valet vid krav på snabba
leveranser, både på våra hemmamarknader och vid export i och utanför Norden och
kvalitetsmålet är leveranssäkerhet.
Nordic Flanges AB, som ingår i Nordic Flanges Group AB (publ.), är beläget i Själevad,
Örnsköldsvik. Dessutom så har koncernen produktionsanläggningar i Kronoby (Nordic Flanges
OY) samt Kalajoki (Ferral Components OY), i Finland.
Nordic Flanges Group har ca 110 anställda och årsomsättningen uppgår till drygt 220 miljoner
SEK. Nordic Flanges Group AB är registrerat på First North. Huvudkontoret är beläget i
Stockholm. Mer information finns på www.nordicflanges.com och www.ferral.fi
Dina arbetsuppgifter
Konsultia rekryterar nu en produktionschef till Nordic Flanges AB i Själevad, Örnsköldsvik. Vi
söker dig som vill bidra till att öka bolagets fortsatta tillväxt genom att utveckla och effektivisera
produktionsenheten som tillverkar smidda rostfria flänsar av mycket hög kvalité till kunder inom
t.ex processindustrin och off-shore i främst Skandinavium och Europa. Produktionschefen leder
och utvecklar personal, processer, rutiner och system och arbetar tätt tillsammans med
produktionstekniker, produktionsplanerare och verkstadspersonal för att nå gemensamma mål. I
rollen ingår att vara operativt ansvarig för rapporteringen, kostnads- och lönsamhetsanalys och
budgetarbete. Vidare arbetar produktionschefen med att bidra med analyser över
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verksamhetens effektivitet och ge förslag till förändringar och förbättringar såsom att initiera och
formulera utvecklingsplan för maskinparken.
Du rapporterar till platschefen i Själevad och ingår i den lokala ledningsgruppen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
 Övergripande ansvar för vår produktion och att utveckla verksamheten
 Planera, optimera, strukturera, organisera och leda produktionen vid Själevadsenheten
 Säkerställa rapportering av fastställda nyckeltal
 Planera, driva och supportera i planeringsarbetet av budgetprocessen och
affärsplansprocessen
Din profil
Vi söker dig som är en affärsinriktad och erfaren coachande ledare med teknisk/ekonomisk
utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Erfarenhet från produktion och producerande
företag är starkt meriterande. Vi vill även att du är analytisk med ett genuint intresse och
produktionsekonomi och kvalitetsarbete. Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta
nära verksamheten och är bra på att bygga relationer och skapa förtroende.
För att passa in på Nordic Flanges Group och för att vara framgångsrik i rollen som
produktionschef, är du drivande och engagerad, prestigelös och en erfaren förändringsledare.
Du har ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att se helheten, samt att blicka framåt för att
kunna utveckla strukturer och processer som möter framtida behov. Du är förtroendeingivande
och har god kommunikativa förmåga. Som chef är du trygg och intresserad av att utveckla och
coacha människor. Du trivs i en företagskultur präglad av prestigelöshet, entreprenörsanda med
högt tempo och stort engagemang. Företaget agerar på en internationell marknad och vi vill
därför att du, utöver svenska, behärskar engelska mycket väl i tal och skrift.
Om oss
Konsultia är specialister på personaluthyrning och rekrytering till Norrlands industri- och
logistikföretag. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.konsultia.se
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Övrigt
För den här rekryteringen samarbetar Nordic Flanges med Konsultia. Välkommen med din
intresseanmälan bestående av CV och personligt brev via Konsultias hemsida ”länk fylls i här”
senast den 21 januari 2018. Urval och intervjuer kommer påbörjas under ansökningstidens
gång så ansök gärna så snart du kan. Vi behandlar din ansökan konfidentiellt. För mer
information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Konsultia Martina
Hallberg, 070-517 26 44 eller martina@konsultia.se eller Marita Sjödin, platschef Nordic
Flanges, Själevad, 070-383 60 60.
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