Skiftledare till Svenska Lantchips i Södertälje.
Arbetsbeskrivning
I rollen som skiftledare är du operativ ansvarig för att leda och fördela arbetet inom hela
processflödet på skiftet. Säkerställa att produktionen och produkterna uppfyller våra höga kvalitetsoch certifieringskrav på ditt skift. Rollen ställer också stora krav på planering och goda
ledarskapsegenskaper för att bygga en god teamanda på skiftet och producera högkvalitativa
produkter. Produktionen sker i 3skift måndag morgon till lördag morgon.
Uppdraget omfattas av att:
•
•
•
•
•

Leda, fördela arbete och coacha medarbetare.
Säkerställa att skiftlaget följer gällande miljö, kvalité och arbetsrutiner.
Ansvarar för skiftets dokumentation, och säkerställer att information lämnas över till
nästkommande skiftledare.
Säkerställa att produktionstakten möter uppsatta mål och ständigt förbättras.
Arbeta i produktionen.

Vem vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet från produktion, som skiftledare eller likande arbeten och vill vidare
till nya utmaningar med oss. Har du erfarenhet från livsmedelsindustrin är det meriterande men
inget krav. Du är en ledare och är trygg i din roll som ledare. Förutom ett genuint intresse av
ledarskap drivs du av att nå mål. Du har en mycket god kommunikativ förmåga, agerar proaktivt.
Har en positiv inställning till utmaningar vilket visas genom ett lösningsorienterat och engagerat
arbetssätt. Du har en fallenhet för att strukturera, planera och prioritera och trivs med flera bollar i

luften. Du har lätt för att finna en återhämtning efter en fartfylld arbetsdag. Självklart står du upp för
våra värderingar och trivs i en familjär arbetsmiljö.
För att vara framgångsrik i tjänsten behöver du även…
•
•
•
•
•

Minst 3 års erfarenhet från en relevant befattning inom produktion, gärna
livsmedelsindustrin.
Trygg i ditt ledarskap och stimuleras av att få teamet att nå uppsatta mål.
God datorvana och kunskap i av affärssystem gärna Monitor.
Goda kunskaper i det svenska språket och engelska.
Teknisk kompetens och förståelse.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidare anställning på 100% och förlagd skiftgång. Helgarbete kan förekomma.
Tillträde och övriga villkor enligt överenskommelse.
För mer information kontakta gärna Enlil Tuncay (Arbetsledare) enlil@lantchips.com

Är du den vi söker? Tveka inte att skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev till
enlil@lantchips.com
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att Du är vår nästa medarbetare!
Företagsbeskrivning
Svenska LantChips AB är ett familjeföretag med egen chipstillverkning i Södertälje.
Produktionen omfattar olika snacksprodukter, men är i första hand känd för produkten
och varumärket ” Svenska LantChips”. Företaget ägs av familjen Arnegård-Hansen
och VD är Robert Arnegård.
Företaget omsätter ca 128 miljoner SEK och är idag 40 anställda. Svenska LantChips
växer och kommer fortsätta att växa därför finns det goda möjligheter till att
utvecklas tillsammans med bolaget.
Hos Svenska LantChips arbetar du i en miljö där du tidigt får insyn i företagets
struktur, då bolaget är relativt litet med korta beslutsvägar. Arbetsplatsen präglas av
ett starkt engagemang och företaget har lyckats mycket bra med sina produkter.
För mer information om Svenska LantChips besök företagets hemsida på
www.lantchips.se

