Gruppledare BLS Polymer AB
Om verksamheten
BLS Industries AB är en av Skandinaviens ledande aktörer inom VVS. Koncernen arbetar inom fyra produktområden:
Golvbrunnar och rännor, Inomhusavlopp, Rostfri Sanitet samt Rostfri Inredning. BLS är en familjeägd koncern som kännetecknas
av korta beslutsvägar, kundfokusering och en stark finansiell ställning. Tillverkning sker på 3 produktionsställen i Sverige och
koncernen har idag säljbolag i Norden och England. Koncernens omsättning uppgår till ca 600 MSEK. Till vår
produktionsanläggning i Ystad med drygt 35 anställda medarbetare söker vi nu förstärkning i form av en Gruppledare till vår nya
monteringsgrupp.
Produktionen av plastdetaljer samt vårt logistikcenter ligger även i Ystad.
Mer om tjänsten
Som Gruppledare kommer du arbeta i fabriken BLS Polymer AB i Ystad. Dina mest centrala arbetsuppgifter innebär planering,
fördelning och ledning av det dagliga arbetet i vår monteringsavdelning. I samarbete med andra avdelningar, primärt lager,
logistik och övrig produktion ansvarar du för att monteringsgruppens förutsättningar är så bra som möjligt för att uppfylla dess
nyckeltal. Du kommer att driva och ansvara för det ständiga förbättringsarbetet inom din enhet och i grässnitten mot andra
avdelningar utifrån mål och verksamhetsplan.
Du har det dagliga personalansvaret för c:a 15 – 20 personer och visst ekonomiskt ansvar. Du kommer även delvis arbeta som
montör alternativt truckförare i gruppen när övriga uppgifter är lösta.
Ansvar & Arbetsuppgifter
Planera, fördela och leda det dagliga arbetet i gruppen.
Följa upp på reklamationer och kvalitetsproblem, göra grundorsaksanalyser och initiera, implementera och följa upp på
åtgärder.
Arbeta tätt ihop med planering, inköp och produktionsteknik i syfte att säkra rätt förutsättningar för monteringen.
Driva arbetet med ständiga förbättringar och motivera monteringsgruppen till delaktighet, engagemang och leverans.
Vidareutveckla gruppens och medarbetarnas kompetens.
Göra riskanalyser och förebyggande arbetsmiljöarbete.
Delta i produkt- och produktionsutvecklingsaktiviteter där nya produkter eller processer ska introduceras.
Föreslå förändringar och förbättringar i metoder, processer och verktyg.
För att passa in i rollen tror vi att du:
Har ett genuint intresse för människor och teknik.
Har en god samarbetsförmåga och en vilja att lära nytt.
Har driv och engagemang och kan hugga i där det behövs.
Är strukturerad och ordningsam.
Har goda datakunskaper.

Om dig
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från produktion och är utbildad på tekniskt gymnasium eller motsvarande. Du som
söker har god förmåga att samarbeta och driva uppdrag i en tvärfunktionell organisation, hos oss är det nyckeln för framgång.
Du är prestigelös, arbetar lika bra självständigt som i team. Din sociala och kommunikativa förmåga är värdefull för ett
framgångsrikt arbete. För att göra ett bra jobb behöver du vara flexibel och kunna arbeta strukturerat. Du är noggrann men inte
pedant och har en väl utvecklad analytisk förmåga. Du trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt och kan hantera
omprioriteringar av uppgifter på ett smidigt sätt.
Arbetet är en heltidstjänst med tillträde så snart som möjligt. Ansökningar kommer att behandlas löpande.
För frågor gällande tjänsten kontakta produktionschef Jan Meijer 010-4474660, 070-6836674 eller produktionstekniker Fredrik
Persson 010-4474665.
Sista ansökningsdag är 2017-11-19.
Ansökan skickas till jan.meijer@blsindustries.se

