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Antal platser 1

Produktionsplanerare
Arbetsgivare

STEELEX AB
Industrigatan 4
840 93 HEDE
Tel 0-0
eva.nordstrom@arbetsformedlingen.se
http://www.steelex.se

Arbetsort

Härjedalen

Platsbeskrivning

Steelex AB söker en produktionsplanerare till sin verksamhet i Hede.
Är du en driven och självständig person med erfarenhet av att jobba i Monitor?
Då är rollen som produktionsplanerare hos Steelex i Hede kanske något för dig!
Vi erbjuder dig en spännande och utmanande tjänst där ditt fokus ska vara att
planera produktionen och koordinera därtill hörande moment, såsom inköp och
beredningar.
Kort om Steelex
Steelex AB bildades 1970 och ligger i Hede i hjärtat av Härjedalen. Steelex
utvecklar, konstruerar och tillverkar tekniskt avancerade produkter med rostfritt
som specialitet till bland annat livsmedels- läkemedels- och processindustrin. I
fabriken om ca 5000 m2 jobbar ca 25 personer med trycksvarvning, djupdragning,
svetsning, olika typer av skärning (laser- och vattenskärning), svarvning
och fräsning, kantpressning, montering samt efterbehandling (manuell och
automatiserad polering). Dessutom konstrueras och tillverkas ett antal egna
produkter.
Närmare om tjänsten
I tjänsten som produktionsplanerare kommer du vara det administrativa navet och
länken mellan kunderna, leverantörerna och produktionen. Det dagliga arbetet
kommer främst bestå av att, utifrån inneliggande och kommande order, planera
produktionen i Monitor på kortare och längre sikt, samt vara strategiskt ansvarig
för inköp. Du kommer också vara ansvarig för kvalitetsledningssystemet.
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Kvalifikationer och profil
Som person tror vi att du är flexibel, ordningsam, van att jobba självständigt och
gärna tar egna initiativ. Du är samarbetsvillig, lyhörd och kan hantera olika typer
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av människor. Vidare är du affärsmässig och resultatinriktad och har förståelse för
ekonomi. Det finns goda möjligheter att vara med och utveckla både tjänsten och
verksamheten. Viss utbildning kan ske internt. Goda kunskaper i engelska, både i
tal och skrift, är ett krav. Du är van datoranvändare och har erfarenhet av att arbeta
i Monitor. Du har minst B-körkort. Bakgrund och erfarenhet från produktion och
gärna mekanisk verkstad är meriterande, men inget krav.
Placeringsort Hede i Härjedalens kommun. Inom ca en halvtimme
når du flertalet alpina områden (Vemdalen, Sonfjället, Lofsdalen m fl). På orten
finns bl a grundskola åk 1-9, hälsocentral och apotek, affärer, bensinmackar och
bibliotek. Övernattningsmöjligheter kan ordnas.
Övrigt
Steelex är kollektivavtalsanslutna och tillämpar Teknikavtalet
Körkort

B fordras

Varaktighet

Tillsvidareanställning

Tillträde

Omgående

Arbetstid/Varaktighet

Heltid

Lön

Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

Eva Nordström 010-4883804 eva.nordstrom@arbetsformedlingen.se

Sista ansökningsdag

2018-03-15

Övrigt om ansökan

Är detta du? Skicka in din ansökan med CV omgående då platsen kan bli tillsatt
innan sista
ansökningsdag! Vi ser fram emot att höra av dig.
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Rekrytering sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, skicka därför er ansökan
innehållande personligt brev och CV till angiven epostadress.
Ansökan via e-post

eva.nordstrom@arbetsformedlingen.se

Kompetens

Monitor, affärssystem (Krav)

Ordernummer: 0018-103619
POST
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