Itaab Trading AB är ett svenskt privatägt företag med egen tillverkning och försäljning av
metallundertak samt kompletterande system inom ljud, ljus och design. Itaab grundades på
1950-talet och har gått från tillverkning av standardiserade undertaksprodukter till att idag
tillverka skräddarsydda system efter kundens önskemål. Företaget omsätter ca 40Mkr och
har 24 anställda. Vår verksamhet finns i Örebro, ett servicecenter i Bromma samt säljkontor i
Malmö. Läs mer på www.itaab.com

Produktionschef
Vill du vara delaktig i utvecklingen av ett lönsamt företag i medvind?
Om rollen
Nu stärker vi vår organisation med en produktionschef. I rollen som produktionschef får du
ansvar för 15 engagerade medarbetare. Tillsammans strävar vi efter att nå uppsatta mål och
hög kvalitet och effektivitet i produktionen. Du kommer att arbeta med förbättringar och
projekt inom områdena produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. Vi har påbörjat vårt
arbete med ständiga förbättringar och där blir du en drivande kraft. Vidare innebär rollen att
utveckla produktionsprocessen samt rutiner och arbetssätt för anläggningen.
Ledarskapet är en central del av rollen och du arbetar kontinuerligt med att leda och coacha
dina medarbetare såväl i det dagliga arbetet som långsiktigt. Till din hjälp har du en
arbetande förman och en förste man. Rollen är mångfacetterad och du kommer ansvara för
fastigheten, arbeta nära säljare och VD i produktutvecklingsprojekt mm.
Du rapporterar till VD och utgör tillsammans med VD företagets ledning. Huvudkontor och
produktion finns i Mosås, strax utanför Örebro.
Vår kandidat
Vi vänder oss till dig som har goda erfarenheter från att leda produktionsorganisationer och
egen erfarenhet från produktionsarbete, gärna från mindre industri. Du har relevant
högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Du är väl förtrogen med LEAN, 5S eller liknande produktionslednings- och kvalitetssystem.
Dessutom kan du läsa och förstå detaljritningar och skisser. Erfarenhet från byggprocessen
är meriterande.
För att lyckas i rollen är du en tydlig ledare med förmåga att motivera, inspirera, engagera
och kommunicera. Du är en handlingskraftig person med god struktur och ett jordnära
förhållningssätt. För att trivas i rollen uppskattar du att driva förbättrings- och
förändringsarbete samt lägger stor vikt vid att nå uppsatta mål. Du är en person som vill
arbeta nära verksamheten, har ett ekonomiskt perspektiv samt vill utveckla och utvecklas.
Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar vi med Consensus. För mera information, kontakta Lena
Ahlin 070-374 34 94. Välkommen med din ansökan senast den 6 september på
www.consensus.nu

