Rexcell är ett helägt dotterbolag till Duni AB, och tillverkar Tissue och Airlaid för bords-produkter till det
dukade bordet. Tillverkningen sker i Skåpafors i Dalsland på två tissue-maskiner och en airlaidmaskin,
samt en dukmaskin som tillverkar den nya produkten Evolin®.
Våra produkter levereras till internkunder vid konverteringsenheter i Tyskland och Polen, samt till
externkunder. Rexcell har cirka 200 anställda. Våra kärnvärden är Ägarskap, Öppenhet, Mervärde och
Vinnarinstinkt.
Duni är en av Europas ledande aktörer inom attraktiva kvalitetsprodukter för bordsdukning samt
förpackningar för take-away. Huvudkontor ligger i Malmö med tillverkning i Sverige, Tyskland och
Polen. De största marknaderna finns i Central- och Nordeuropa men globalt omfattas mer än 40
marknader i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Duni är noterat på NASDAQ OMX Nordic i
Stockholm och omsatte under 2016 4 miljarder kronor och har 2 000 anställda i 17 länder,

Till sin fabrik i Skåpafors söker nu Rexcell en

Production Manager – Tissue
Som Produktionschef inom Tissue (med en omsättning på ca 500 miljoner och
produktionsvolym på drygt 50 000 ton) skall Du driva utvecklandet av produktion, säkerställa
kvalitén och utveckla organisationen, öka lönsamheten samt jobba med ständiga
förbättringar. Till Din hjälp har Du en produktionsledningsgrupp på fem personer samt 75
operatörer och UH personal. Syftet med tjänsten är att utveckla fabriken och effektiviteten.
Vi söker därför en medarbetare med dokumenterat goda ledarerfarenheter och lång och
gedigen kunskap om processindustrin, gärna i kombination med Tissue-erfarenhet och ett
genuint utvecklingsintresse.
Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen

I arbetsuppgifterna ingår bl. a att;
 entusiasmera personalen och få dem att vilja prestera samt skapa en transparant
organisation
 utveckla produktionsprocesser, d.v.s. definiera och ta fram ej befintliga processer samt
utveckla de som redan finns
 utveckla personal och skapa en lärande organisation
 säkerställa att högt ställda kvalitetskrav från kunderna uppfylls
 delta i utvecklingsprojekt
 säkerställa Rexcell/Dunis position som marknadsledande inom Tissue för Table Top
 i ledningsgruppen medverka till att företagets strategiska plan följs och stärks samt
påverka organisationen till ”ständiga förbättringar”
 några få resdagar







Dina kvalifikationer;
Du är Ingenjör, Kemi eller Maskin, (helst högskoleingenjör) eller motsvarande.
Du har minst 5 års erfarenheter av ledande befattning inom produktion från
processindustri – helst från cellulosaindustrin
Du har genomfört en genomgripande förändring i större produktionsorganisation
Du har erfarenheter från kvalitetsarbete som t ex. 5S, Lean produktion, m fl
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Dina egenskaper/personlighet;
 Du är energisk, utåtriktad, ser förändringar som en möjlighet och har en utpräglad vilja
att utveckla bolaget.
 Du är nyfiken och framåtsyftande
 Du har lätt för att kommunicera med Din omgivning, en öppen attityd och förmåga att
samarbeta över avdelningsgränser och i gruppsammanhang.
 Du har starka kommersiella reflexer, ser affären i det som sker på de olika avsnitten
samt är resultatinriktad
 Du är strategisk och analytisk likväl som operativ - sätter Dig snabbt in
problemställningar, identifierar risker och ser möjligheter.
 Du har en god överblick, och ser samband och väsentligheterna
 Du är trygg i din person och har mycket goda ledarkunskaper

Ledarskap
 Du har förmåga att stärker medarbetarens förmåga, att sen sin del i helheten samt ha
fokus på kompetensutveckling i det att var och en kan ta större ansvar.
 Du förmedlar på ett positivt sätt information och sätter in den i ett större sammanhang –
”konsekvens”
 Du tar vara på kompetens och ser till att utveckla den
 Du är närvarande
 Du delegerar

Lön
• Lön + en möjlig bonus på 20%

Din placering är Skåpafors i Dalsland
Information om tjänsten lämnas av Klas Holmberg, 0709 50 90 48
Ansökan görs till klas.holmberg@cameba.se

