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 VI SÖKER  
PRODUKTIONSLEDARE 

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. 

 

Pipelife Sverige är inne i en expansiv utvecklingsfas där vi gör 

utbyggnationer av verksamheten och arbetar för att ytterligare 

öka effektiviteten i produktionen genom enhetliga och väl 

sammanlänkade processer. Hos oss får du chansen att ingå i ett 

team med engagerade kollegor och stora utvecklingsmöjligheter.  

Är du vår nya produktionsledare? 

 

Arbetsuppgifter: 

Som produktionsledare kommer du ingå i ett team med 5 

produktionsledare som var och en ansvarar för sitt skift på 

extruderingsavdelningen.  

I din roll som produktionsledare arbetar du med att kartlägga, 

utveckla och coacha dina medarbetare, du har ett nytänkande 

ledarskap och har hög prioritet på att skapa engagemang och 

arbetsglädje.  

I dina arbetsuppgifter ingår det att säkerställa den dagliga driften, 

bemanning och att trygga ett nära samarbete med andra 

avdelningar inom fabriken, både vid daglig drift och vid 

problemlösning kring eventuella produktionsstörningar. 

Du kommer att vara delaktig i att kontinuerligt förbättra 

produktionens resultat inom säkerhet, kvalitet, leverans, 

produktivitet och kostnad genom LEAN och driva, samt delta i 

olika projekt. 

Du ansvarar för uppföljning av produktionsresultat på ditt skift, 

samt är delaktig i produktionsplanering och teknikutveckling inom 

produktområdets löpande investeringar. 

Tjänsten rapporterar till Produktionschef. 

 

Personliga egenskaper:  

Vi söker dig som brinner för ett tydligt och coachande ledarskap, 

du har förmågan att ta till vara på dina medarbetares kompetenser 

för att därigenom kunna stärka gruppen. Genom ditt ledarskap 

fångar du upp förbättringar samt engagerar och entusiasmerar 

dina medarbetare för att uppnå gemensamma mål. 

 

 

 

 

Du är ett föredöme för din grupp och visar vägen för beteende 

och moral. 

Som person är du prestigelös, utåtriktad och har en god 

kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och det är 

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

gemensamma mål.  

 

Kvalifikationer: 

För att bli framgångsrik i rollen krävs att du har tidigare erfarenhet 

av en arbetsledande roll inom tillverkande industri. Du är van att 

arbeta med logistiska flöden och att driva kontinuerligt operativt 

förbättringsarbete inom produktion. 

Du har en affärsmässig erfarenhet och har förståelse för arbetet 

med LEAN och dess principer. 

Erfarenhet av rekryteringar och personalsamtal är meriterande.     

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast. 

Arbetstiderna är skiftgång.    

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  

Ronny Eriksson på telefon: 

070 190 16 28 

Maila till: ronny.eriksson@pipelife.com 

För övriga frågor kontakta  

Annalena Bertilsson, HR Business partner. 

073 088 13 90 

Ansök här: 
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