Chef med ansvar för produktion – kvalitet - logistik
Itaab Trading AB är ett svenskt privatägt företag med egen tillverkning och försäljning av
metallundertak samt kompletterande system inom ljud, ljus och design. Vi är idag marknadsledare
inom vårt segment.
Itaab grundades på 1950-talet och har gått från tillverkning av standardiserade
undertaksprodukter till att idag tillverka skräddarsydda system efter kundens önskemål. Våra
produkter säljs idag till undertaksentreprenörer som är de som monterar taken på plats hos
slutkunden. Dock är föreskrivande led, såsom arkitekter och konsulter den viktigaste länken för
att våra tak och vår belysning skall finnas med i byggnationen.
Itaab står inför en strategisk expansion under de kommande åren. Egentillverkade produkter skall
kompletteras med valda produktsortiment från externa tillverkare. Nya regler för certifierade
produkter har tillkommit.
Företaget omsätter ca 35 Mkr och har en god lönsamhet. Totalt antal anställda är 20 personer
varav 16 st i produktionen.
Tjänsten är organisatoriskt placerad direkt under Vd och utgör tillsammans med Vd företagets
ledning. Produktionsorganisationen består av mycket duktiga, ansvarstagande medarbetare som
leds av en arbetande förman samt två förstemän.

Arbetets innehåll:
Itaab är inne i en förändrings- och expansionsfas där det kommer att ställas krav på:
- effektiv produktion
- utvecklade kvalitetsrutiner
- personalutveckling / utbildning
- implementering av nya maskiner och nya produktionsmetoder
- förbättrad logistikhantering då vår andel handelsvaror och halvfabrikat ökar
- kunskapsöverföring i samband med generationsskifte
Generellt ingår följande ansvarsområden i denna tjänst:
- Personal (tillsvidare enbart produktionsorganisationen)
o Personalplanering / organisation
o Utvecklingssamtal
o Utbildningsplanering
o Rekrytering
- Produktionsplanering & Produktionslogistik
o Övergripande ansvar av processen ”Order – Leverans”
 Leveranstider
 Flödesplanering
 Lagerstyrning
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Maskinpark
o Underhåll
o Förbättringar
o Investeringar
Kvalitetsarbete
o Driva arbetet med kvalitetscertifiering enligt nytt regelverk
o Aktivt driva Itaabs kvalitetsarbete inom produktionen
o Reklamationer
Arbetsmiljö
o Driva systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagkrav
o Driva systematiskt brandskyddsarbete enligt lagkrav
Fastighet
o Skötsel & underhåll
o Om- tillbyggnad
Övrigt
o Fackliga kontakter och förhandlingar
o Samarbete med säljorganisationen
o Produktutvecklingsprojekt
o Produktspecifikationer

Din bakgrund
Du bör ha någon form av teknisk utbildning; verkstadsmekanisk utbildning, ingenjörsutbildning
eller liknande. Har du dessutom kompletterat med någon form av kvalitetsutbildning, ex 5S, är
detta ett extra plus.
Du måste ha goda erfarenheter från att leda produktionsorganisationer och då gärna mindre
sådana. Då stor vikt kommer att läggas vid kvalitetsarbetet är det bra om du jobbat med Lean, 5S
eller liknande system.

Dina personliga egenskaper:
Du är en person som är van att jobba självständigt och driva projekt framåt. Du har ett gott
självförtroende och hög integritet. Din ödmjuka hållning hjälper dig i kommunikationen med
dina medarbetare. Du har en förmåga att uthålligt driva långsiktiga projekt och komma i mål
med dessa. Du bör också ha ett affärsmässigt intresse och förstå hur lönsamhet genereras.
Då Itaab idag är ett mindre företag måste man vara beredd på och tycka det är kul att
arbetsuppgifterna handlar om smått och stort och täcker in allt!
Känns detta lockande så maila in din ansökan till erik.bystrom@itaab.com
Har du frågor ring Erik på 073-546 88 00.
Välkommen med din ansökan.

