Om företaget
Eclipse Biofarm AB är en del av samma koncern som Willab AB och med hästen i ständigt fokus har vi i
över 35 år utvecklat och producerat fodertillskott och hästvårdsprodukter till såväl proffs som amatörer.
Vi är aktiva i Skandinavien och exporterar till fler än 20 länder.
I Hishult har vi produktionslokaler där samtliga produkter tillverkas. Allt vi gör präglas av hög
kvalitetsstandard från planering till genomförande.
Vi befinner oss i en tillväxtresa och rekryterar nu en ny produktionschef.
Vi som arbetar här behöver:
• Tänka kvalitet och ha öga för detaljer.
• Ha rätt inställning för att leverera högsta kvalitet, om och om igen, utan undantag.
• Ha fysiken som krävs för ett jobb där du ibland står upp under ett helt arbetspass och ibland
lyfter tungt men oftast lyfter lätt.
• Räkna efter receptur, ibland justera en maskin och ibland lossa/lasta gods.
• Vara lite tekniskt intresserad.
Din roll:
Som Produktionschef kommer du att ansvara för produktion både ur ett operativt, taktiskt och strategiskt
perspektiv. Du kommer också att bli ansvarig för att planera befintlig produktion för att möta efterfrågan
och optimera resurser så som personal, underhåll och maskiner. Du leder fyra medarbetare och är själv
delvis operativ. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
•
•
•
•
•
•
•

Chef- och ledaransvar för produktion.
Övergripande ansvar för personalplanering, personaluppföljning och personalresurser. Både ur
ett bemannings- och utvecklingsperspektiv
Ansvar för produktionens kostnadseffektivitet och produktivitet
Ansvar för att förbättra och upprätthålla kvalitén i produktionen i enlighet med gällande lagar
Ansvar för underhållsavtal och löpande underhåll av befintlig maskinpark. Även planering av
maskininvesteringar, anskaffningsförslag samt genomförande av dessa
Ansvar för processplanering och utveckling av dessa samt att kontinuerligt driva effektiviseringar
i produktionen genom löpande förbättringsarbeten.
Ansvar för arbetsmiljön

Din profil:
• Erfarenhet från arbete i ledande befattningar, gärna inom livsmedelsproduktion el. liknande som
ställer krav på egenkontroll och noggrannhet.
• Du förstår, jobbar och leder med utgångspunkt i LEAN-filosofin
• Har en stor drivkraft att driva förbättringar och strukturera arbetet
• Du tar egna initiativ, är systematisk, analytisk och arbetar långsiktigt
• Du är praktiskt lagd, har ett tekniskt intresse och gillar att lösa problem.
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•
•
•

Mycket goda språkkunskaper i svenska är ett krav, precis som din förmåga att kunna räkna och
vara komfortabel med att arbeta med siffror och uträkningar.
Truckkort är meriterande.
Det är viktigt att du känner dig bekväm med ett krävande jobb med bitvis högt tempo och att du
ser långsiktigt på arbetet!

Vi kommer ha löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt före sista ansökningsdag.
Alla ansökningar innehåller dokumenterade kvalifikationer och tas emot via mail och märks
"produktionschef" ansökan skickas till; ansokan@willab.se
Frågor ställs till Erik Lundgren tele nr 070-377 39 27. erik.lundgren@willab.se alternativt Annika Arkell tele
nr 070-025 12 89. Annika.arkell@eclipsebiofarmab.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 20210808
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