Kronägg AB söker Produktionsledare.

Kort om tjänsten
Som Produktionsledare är din övergripande uppgift att leda Kronäggs produktion, tillsammans med
produktionsledningsgruppen med fokus på kvalitet , miljö, produktionsplanering.

Produktionsledningsgruppen med denna tjänst kommer bestå av 2 produktionsledare, en tekniskt
ansvarig samt en logistik och emballageansvarig som alla rapporterar till Packerichefen.

Du erbjuds en utmanande roll med möjlighet att påverka metoder och arbetssätt.
Du förväntas arbeta aktivt med att utveckla befintliga rutiner och flöde samt skapa nya med säkerhet,
effektivitet och kostnader i fokus.
Ansvar och arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•
•

Underhålla och utveckla miljö och kvalitets arbete
Styra, koordinera och stämma av de olika delarna i produktion.
Arbeta med att hålla koll på lagerstatus, produktionsflödet och tidsplanering.
Assistera Packerichefen i förbättringsarbete .
Följa upp och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med företagets riktlinjer.
Hantering av reklamationer och avvikelser.

Det finns alltid fokus på det där extra som krävs för våra kunder, medarbetare och partners.
Som anställd på Kronägg blir du del av ett team som brinner för sitt arbete och företag. Genom
ömsesidig respekt skapar vi en utvecklande miljö som är byggd på engagemang och gemenskap.

Om företaget
Kronägg såg dagens ljus redan 1932 och är ett av de ledande företagen inom äggsektorn i landet.
Kronägg AB ingår i Danaeg-koncernen, som ägs till 55% av svenska och danska äggproducenter och
övriga 45% ägs av DLG. Danaeg koncernen består av moderbolaget Danaeg Holding och fyra stycken
dotter bolag: Kronägg och Källbergs i Sverige och Danaeg AS och Danaeg Products i Danmark.
Tillsammans omsätter hela koncernen ca 1 600’ miljoner SEK och finns i ca 50 talet länder i hela
världen.
Packeriet är ISO 22000 och FSSC-certifierat sedan 2012.
Packeriet är ISO 14001- certifierat sedan 2016.
Våra tre nyckelord – effektivitet i alla led, framåtanda och ansvarstagande – genomsyrar verksamheten
och en utvecklingsgrupp inom koncernen arbetar kontinuerligt med att ta fram nya innovativa
produkter för morgondagen.

Din profil

Vi ser gärna att du som söker har några års erfarenhet från liknande arbetsbefattning inom
livsmedelsproduktion, samt har arbetat med personalansvar.
Du vet även vad kvalitetsarbete och miljöarbete omfattar
Du ska ha god datorvana samt goda kunskaper inom Office-paketet
Kunskap och erfarenhet om ledningssystem är meriterande.

Som Produktionsledare har du många kontaktytor både externt och internt vilket ställer höga krav på
god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som person är du tveklöst en lagspelare med ett drivet engagemang att utveckla och effektivisera .
Du är kommunikativ och ser möjligheter. Kvalitet och flexibilitet är två viktiga fokusområden i vår
produktion.

Ansökan
Välkommen med din ansökan till snarast möjligt, då urvalsprocessen sker löpande.
Viktigt att i ämnesrubriken skriva Produktionsledare 2019

Kontaktperson
Per Erik Johansson
Packerichef
pelle.johansson@kronagg.se
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning, med inledande provanställning på 6 månader eller övk. vid anställning.
Tjänstgöringsort
Perstorp

