Ekets Mekaniska och Uppåkra Mekaniska har sedan starten utvecklats till några av norra Europas mest
kvalificerade företag inom avancerad skärande bearbetning. Med totalt ca 400 medarbetare och nästan 60
MEUR i årlig omsättning förser vi våra kunder i hela världen med avancerade produkter. Vi är en komplett
leverantör som erbjuder våra kunder en mängd lösningar och arbetsmoment inom skärande bearbetning,
slipning, induktionshärdning och montering. Våra produktionsenheter har över 160 CNC-maskiner i
högeffektiva produktionsceller. Vi har fabriker i Skillingaryd och Eket.

VERKSTADSCHEF
OM DIG
Du är en engagerande, kvalitetsmedveten och drivande ledare som påverkar till positivt samarbete. Med ditt
starkt tekniska intresse av maskiner och processer, utvecklar du både människor och den tekniska utvecklingen
inom vår produktion. Du har en förmåga och vana av att projektmässigt driva processer framåt.
Noggrannhet och struktur är viktigt för dig och du har en analytisk förmåga.
Om beskrivningen in på dig – då kommer du att trivas hos oss på EketsXUppåkra i Skillingaryd!
DIN PROFIL
Du har ca 3 års produktionsteknisk eller produktionslednings-erfarenhet, med goda resultat.
Du har dokumenterad erfarenhet att jobba med robot/automation och goda kunskaper, förståelse och känsla för
automatiserade processer, såsom standardutrustning, men även specialbyggda maskiner.
Erfarenhet att arbeta i tvärfunktionella projektgrupper samt att ha deltagit i industrialiseringsprojekt såsom
uppstart av ny utrustning/maskin är meriterande.
Det är bra om du har arbetat med framtagning av arbetsinstruktioner.
Det är meriterande om du har arbetat i en position som teamledare eller liknande.
Svenska och engelska i både tal och skrift är grundläggande och du behöver ha goda IT-kunskaper och vana av
något affärssystem, gärna Monitor samt Office-paketet.
DIN ROLL
Du driver, samordnar och följer efter strategiska beslut upp, att produktionen sker på bästa sätt inom dina
ansvarsområden Borr, Fräs, Press, Svets, Montering, Utleverans och Tvätt.
Du har personalansvar för arbetsledarna och övriga produktionsmedarbetare inom dina områden.
Du ingår i Produktionsledningsgruppen som består av Produktionschef, Verkstadschef för vårt övriga
Verkstadsområde Svarv/Slip/Flerop/Automat/Förråd/Kap/Godsmottagning samt cheferna för Underhåll, Teknik
och Planering. Du rapporterar till Produktionschef.
I dina arbetsuppgifter ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar för övergripande mål såsom Säkerhet, Kvalitet, Leverans och Effektivitet inom de
produktionsområden som du ansvarar för
Inom dina områden ansvara för att verksamheten bedrivs på ett arbetsmiljömässigt och systematiskt
riktigt sätt, genom till exempel rapportering och uppföljning av tillbud och olyckor samt förebyggande
arbete för både god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Totalansvaret för produktion, maskiner och medarbetare inom dina områden.
Dagligt arbete med att leda, informera, motivera och engagera din personal.
Ansvar för att leverans av rätt produkter i rätt tid och till rätt kvalitet, sker till nästa operation.
Aktivt förbättringsarbete.
Ansvar för 5S-arbetet inom dina områden samt att nivåerna kontinuerligt utvecklas och förbättras.
Ansvara för att bryta ner företagets strategi och mål till avdelningsnivå samt att långsiktigt planera och
organisera dina avdelningars verksamhet.

ÖVRIGT
Tjänstens placering är i Skillingaryd.
Du rapporterar till Produktionschef i Skillingaryd
Arbetstid dagtid, vi tillämpar flextid.
SKICKA DIN ANSÖKAN IDAG!
Välkommen att skicka personligt brev och CV till personal@uppakra-mek.se.
Märk ansökan ”Verkstadschef”.
Intervjuer sker löpande och tillträde kommer att ske snarast möjligt efter överenskommelse.
Du är välkommen att ställa frågor om tjänsten till Bert-Ola Kejder, Produktionschef på Uppåkra Mekaniska, bertola.kejder@uppakra-mek.se. För frågor kring rekryteringsprocessen till HR-chef Ulrika Ragnarsson Friman,
ulrika.ragnarsson.friman@uppakra-mek.se. Du når oss på telefon 0370-795 00 (vxl).

