Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror
och bioenergi. Företaget som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har
3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.
Södra Wood, med en omsättning på cirka 6 miljarder kronor (5 miljarder Timber och 1 miljard Interiör) och 1500 anställda
producerar såväl sågade och hyvlade trävaror som träinredningsprodukter såsom, lister, panel, golv och limfog.
Södra Timber är en del av Wood som tillverkar sågade trävaror vid sex sågverk i södra Sverige och ett sågverk i Finland.
Produktionen uppgår till 1,8 miljoner kubikmeter och företaget har cirka 850 medarbetare. Södra Timber Värö ligger ca 60
km söder om Göteborg och är Södras största och modernaste sågverk, producerar ca 600 0003 Enheten har ca 160
medarbetare och ligger i anslutning till massafabriken Södra Cell Värö.

Södra Wood vill utveckla sin affärsverksamhet inom CLT-trä
Vi söker därför en

Affärsansvarig - CLT
- en affärsdriven ledare som kan bygga Södras pilotanläggning
och etablera CLT-träprodukter på marknaden.
Efter den framgångsrika testperioden av vår pilotanläggning kommer produktionskapaciteten och produktionsportföljen trappas upp till att bli en av Europas mest ledande
leverantörer av engineered wood products.
Företaget

CLT-trä fabriken kommer i första skeendet som en pilotanläggning ha en
produktionskapacitet på ca 15–20 000m3. Efter utvärdering, tas beslut att
bygga en fullskalig anläggning med ca 60 anställda, en produktion på ca
100 000m3 och en ökad bred av produkter. En investering på ca 450
miljoner

Placering

Värö

Produkten

CLT, Cross Laminated Timber (korslimmat trä) är en massiv träskiva av
hyvlat granvirke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt för ökad
formstabilitet. Resultatet är ett byggelement som är tvärstyvt och tåligt i
förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder
och rationella metoder för snabbt montage. Korslimmat trä har
byggegenskaper som öppnar upp möjligheter för en rad olika
användningsområden. Detta betyder att CLT-trä i många fall kan ersätta
betong.
Bjälklag i CLT-trä kan levereras i stora spännvidder, vilket ger valfrihet i
planlösningar och möjlighet till stora fria ytor. CLT-trä är anpassat för att
underlätta effektivt montage och kan med fördel användas till exempel
som entresolbjälklag eller villabjälklag.

Väggar i CLT-trä väljs vanligen för sin stora lastbärande och stabiliserande
kapacitet. CLT-träet ger även goda byggnadsfysikaliska egenskaper så som
ljud- och brandavskiljning. Skivans fuktbuffrande egenskaper bidrar även
till ett jämnare och bättre inneklimat.
Till yttertak kan CLT-trä levereras som sammansatta element som täcker
in en stor yta och beläggs med plåt eller tegel
Uppdraget

I rollen som affärsansvaring har Du helhetsansvar för ekonomin,
marknad/försäljning och drift. Tillsammans med Woods affärsområdeschef, Jörgen Lindquist, skapar Du en fungerade organisation till CLTanläggningen på Värö i härtill befintliga lokaler samt påbörja
försäljningsaktiviteter.

Du som söker har mycket god kännedom kring bygg och försäljning till
större aktörer samt förskrivande led. (Processen kan beskrivas enligt
följande: Byggherre – Arkitekt – Konstruktör – Entreprenör – Bygget).
•
•
•

•

Ledare

Du har kunskaper/erfarenheter om processteknik, maskin och
produktion.
Du kommer som affärsansvarig att ansvar för att adekvata
kompetenser bemannar verksamheten.
Tillsammans med dina medarbetare kommer Du att utveckla och
producera CLT träprodukter till framtidens byggmarknad och
skapa en framgångsrik anläggning. CLT-trä fabriken ska leverera
specialprodukter snarare än prefabricerade produkter, vilket
kräver en stor närhet och lyhördhet mot marknader.
Som affärsansvarig har du under uppbyggnaden av affärsenheten
ett nära samarbete med Södras Innovationscenter.

Som ledare och chef är du trygg och tydlig i ditt sätt att förklara mål och
arbetsuppgifter. Viktigt är att Du hela tiden har fokus på ”rätt sak”, även
vid pressade situationer. Du är delaktig och tar ansvar för dina
medarbetare vid nyanställning och introduktion. Du kommunicerar med
medarbetare om planer, resultat och deras betydelse i helheten
Du är tillgänglig och tar vara på varje medarbetares speciella kompetens,
uppmuntrar till egna initiativ och egen utveckling.

Ansvar

Utöver ansvaret för CLT anläggningens affärsutveckling ansvarar du som
för att rätt kompetens rekryteras till såväl projektledningsgruppen som till
produktionen och på så vis bygga ett framgångsrikt team för att nå
verksamhetens mål. Rollen som affärsansvarig innebär ett stort ansvar
gällande metodutveckling och marknadsbearbetning, och Du förväntas
driva processen i snabb takt så att anläggning och försäljning kan vara i
drift under 2018 och en fullskalig fabrik 2021.
Rapportering sker till Woods Affärsområdeschef, Jörgen Lindquist och du
kommer även ingå i ledningsgruppen.

Utbildning

Du som söker har relevant eftergymnasial utbildning – civilekonom eller
civilingenjör eller motsvande.

Erfarenhet

Vi ser gärna att du som söker har minst 5 års erfarenhet inom
byggsektorn. Utöver detta har du även erfarenhet av marknad och sälj B2B, projektledning och produktion inom bygg och de krav som gäller vid
införsäljning. Har Du erfarenheter av affärsutvecklingsprojekt är det ett
mycket stort plus.
Du har dokumenterade ledarerfarenheter. Erfarenhet från träindustri så
som Limfog- och Golvfabrik är en fördel. eller liknande samt
Förståelse för LEAN-arbete är meriterande.

Språk

Svenska, Engelska

Person

Som person är Du lite av entreprenör och tycker att utmaningar är
spännande. Du har du lätt för att samarbeta med andra människor och
förmågan att se hur ni tillsammans kan uppnå resultat för helheten.
Du har en öppen och positiv inställning och gräver inte ner Dig i
smådetaljer.
Vi ser gärna att du är en närvarande ”doer” som uppnår resultat samtidigt
som Du förväntas skapa strukturer för Dina medarbetare.
Du är affärsorienterad och förstår de ekonomiska konsekvenserna i de
olika leden. Det är viktigt att du förstår vikten av trivsel på arbetsplatsen,
god stämning och en bra arbetsmiljö. Du som söker är professionell med
bevarad integritet.

Resdagar

Max 50 dagar om året, företrädesvis Sverige

Ansökan

Sker till Klas.Holmberg@cameba.se
frågor besvaras på telefon, 046 211 67 30

