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 VI SÖKER  
TEKNISK CHEF. 

PIPELIFE SVERIGE AB är Sveriges ledande tillverkare inom branschen för plaströrsystem. Våra produkter 

används inom bl.a. kommunalteknik, jord- och skogsbruk, inomhusavlopp samt kabelkanalisation. Vi är ca 

270 anställda och omsatte 2021 drygt 1,1 miljard kronor. Förutom försäljning i Sverige exporterar vi till 

flertalet av de europeiska länderna. Vårt svenska huvudkontor ligger i Ljung och vi har fabriksenheter i Ljung 

(Herrljunga kommun) och Ölsremma (Tranemo kommun). Pipelife Sverige ingår i Pipelife International med 

säte i Wien, Österrike. 

 

Brinner du för produktionsförbättringar, optimering och 

en störningsfri effektiv produktion?  

Vill du arbeta som Teknisk chef i ett väletablerat och 

innovativt företag med stark framtidstro?  

Vi söker dig som vill vara med på vår resa och utveckla 

verksamheten mot att bli en ännu starkare tillverkare i 

Sverige.   
 

Arbetsuppgifter: 

I rollen som Teknisk chef hos Pipelife har du det övergripande 

ansvaret för de tekniska frågorna. Du utarbetar långtidsplaner 

utifrån företagets strategi samt leder och genomför beslutade 

investeringar. Du kommer driva och ansvara för att planera, 

förbereda och installera nya maskiner och linjer. Rollen innebär ett 

tvärfunktionellt samarbete när det gäller implementering av nya 

produkter samt utveckling av befintliga processer.   

Ditt ansvarsområde innefattar bland annat: 

Personal- och budgetansvar för den tekniska avdelningen. 

Utveckling, optimering och effektivisering inom det tekniska 

området. 

Rollen inbegriper nära samverkan med många kontaktytor, såsom 

produktion, marknad och övriga intressenter inom koncernen, 

nationellt och internationellt. Du har verksamhet i både Ljung och 

Ölsremma och rapporterar till Operations Director. 

 

Personliga egenskaper:  

Du är affärsmässig, ansvarstagande och driver aktivt utvecklingen 

av din tekniska enhet. Du utvecklar och utmanar verksamheten 

med förtroende och långsiktighet. Du är bekväm i att fatta beslut 

och att arbeta med förändringar. Att ta initiativ och vara 

handlingskraftig är stora drivkrafter hos dig. 

Du är en kulturbärare som i ditt ledarskap präglas av en tydlighet 

 

 

 

 

samt ett coachande förhållningssätt, du förstår kraften i ett 

involverande ledarskap. Du har lätt för att samarbeta och det är 

viktigt för dig att få ditt team att driva mot uppsatta, 

gemensamma mål.  

 

Kvalifikationer: 

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av en likvärdig roll inom 

tillverkningsindustrin samt har en relevant högskoleutbildning 

eller motsvarande erfarenhet. Vi ser att du har erfarenhet av en 

internationell miljö och har du dessutom erfarenhet av 

plastindustrin ser vi det som meriterande. Du har en mycket god 

teknisk kompetens och tidigare erfarenhet av att leda personal. Du 

har en affärsmässig erfarenhet och har förståelse för arbetet med 

LEAN och dess principer. 

Det är ett krav att du har goda språkkunskaper i svenska och 

engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har 

kunskaper i tyska. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast.  

Sista ansökningsdag: Urval sker löpande 

Hos oss är alla kulturbärare, du som kan identifiera dig med vår 

kultur, Pipelife tillsammans med passion och tillit är varmt 

välkommen med din ansökan.  

 

Upplysningar 

För ytterligare information om tjänsten kontakta  

Anders Ernstsson på telefon: 

070 676 9625 

Maila till: anders.ernstsson@pipelife.com 

För ansökan och övriga frågor kontakta  

Annalena Bertilsson, HR Business partner. 

Ansök här: 

pipelife.se 

TEKNISK CHEF 

https://register.masterhelp.se/candidate/login/8dfa44fb-566c-462b-894a-b7fa9fadd7a6

