Österby Gjuteri AB gjuter, bearbetar och levererar högkvalitativa detaljer i olika stål. Vi erbjuder
individuellt anpassade helhetslösningar efter kundens specifika behov i form av gjutning,
bearbetning, ytbehandling, montering samt klassning och kontroll av gjutna produkter. Vi söker nu en
produktionsledare som vill vara med och bidra till att vi uppnår vår vision om att vara ”Nordens
ledande leverantör av helhetslösningar utav bearbetat och komplext stålgjutgods”

Produktionsledare gjuteri och formning
Som produktionsledare på Österby Gjuteri har du ett innehållsrikt och varierande arbete med
följande främsta arbetsuppgifter:
· Leda avdelningen i det dagliga arbetet
· Säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt enligt gällande rutiner samt att planera
och fördela resurser för att klara produktionsbehovet
· Säkerställa att medarbetare har nödvändig kompetens och flexibilitet för att på ett säkert och
effektivt sätt kunna bemanna utefter behov
· Ingå i produktionsavdelningens ledningsgrupp och bidra till företagets och avdelningens fortsatta
utveckling
Du kommer ha ett personalansvar för cirka 20 personer där det bl.a. ingår att hålla utvecklingssamtal,
uppföljningssamtal vid sjukfrånvaro och kompetensutveckling.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet att leda personal inom tillverkningsindustrin, gärna som
arbetsledare alternativt att du varit teamledare under en längre period. Det är meriterande om du
har erfarenhet från gjuteriverksamhet. Meriterande är också erfarenhet av förändrings- och
förbättringsarbete, gärna inom LEAN.
För oss är de personliga egenskaperna viktiga och vi vill att du är en person som har god teknisk
förståelse. Du driver och motiverar personalen genom att förmedla gemensamma målbilder och följa
upp resultat. Du kan kommunicera med personer på olika roller och nivåer inom bolaget. För dig är
problemlösning en naturlig del av arbetet och du ser det som utvecklande och motiverande. Du vill
dela med dig av dina kunskaper för att utveckla såväl dig själv, ditt team och hela företaget. Du är
lyhörd för andras åsikter och har en förmåga att genom ditt ledarskap få med dig laget och arbetar
för att skapa ett bra arbetsklimat.
Intresserad? Varmt välkommen att skicka in din ansökan till hr@ogab.se I din ansökan ber vi dig att
inkludera CV samt personligt brev. Urval och intervjuer kommer ske löpande. Närmare upplysningar
om tjänsten lämnas av Maria Bendixen, produktionschef, maria.bendixen@ogab.se eller 0295–
244 208 alternativt 072-711 93 08
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