Vi söker en gruppchef för produktionsteknik – mekanik och komponent
3M söker nu en gruppchef för produktionsteknikgruppen mekanik och komponent med placering i Värnamo. Mekanikgruppen
har produktionstekniskt ansvar för framtagningen av komponenter till våra hörselskydd genom formsprutning, bockning och
stansning. Gruppen består av tre personer som i huvudsak arbetar med verktyg och utrustning för formsprutning, automations
projekt, plastsvetsning, bockning och stansning. En spännande och inspirerande tjänst där det finns stora möjligheter till att
vara med och påverka.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att leda och fördela arbetet för den produktionstekniska gruppen. Du kommer också att
både driva egna förbättringsprojekt inom produktion och ingå som projektmedlem i andra projekt. Detta arbete kommer bland annat att
kräva framtagning av investeringsunderlag för effektiviserings och automationsprojekt. I rollen ingår också att delta i produktutveckling av
nya hörselskydd tillsammans med vår utvecklingsavdelning.
Tjänsten är tillsvidare, heltid, dagtid och ska tillsättas snarast.
Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har högskoleexamen inom mekanik eller automation. Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet inom formsprutning
eller automation och har idéer och innovationsförmåga för att vidareutveckla och utbilda en verksamhet. Vi tror också att du har ett genuint
intresse för produktion och produktionsteknik. Du är drivande och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett team.
Vi letar efter en person som har erfarenhet av personalledning. Vårt koncernspråk är engelska varför du behärskar detta flytande i tal och
skrift.
Kontaktuppgifter och ansökan
För mer upplysningar om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Hjalmarson, Produktionsteknisk chef, tel 0370-656550
Vi vill ha din ansökan senast 2013-07-26 till personalansvarig Göran Tellner, via e-post goran.tellner@mmm.com

Välkommen med din ansökan!

3M Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 3M Company, som grundades 1902 i USA. Idag marknadsför 3M mer än 8 000 produkter i Sverige och
50000 produkter i hela världen. I Sverige omsatte 3M drygt 1,9 miljarder kronor år 2012. För hela koncernen var motsvarande siffra 30 miljarder dollar.
3M Svenska AB har 600 anställda och huvudkontor i Sollentuna.

