
 

 

Tillverkningschef till PREMA 

Är du en person som drivs av att utveckla produktionsfokuserade verksamhetsprocesser genom ledarskap och 

ständigt förbättringar? Har du dessutom ett brinnande intresse för mekanisk konstruktion och vill utvecklas i en 

kunskapsintensiv småskalig miljö där fokus och engagemang är viktiga hörnstenar? Då kan du vara vår nya chef 

för tillverkningsenheten i Kalmar!  

 

Om rollen 

Som tillverkningschef ansvarar du för produktionsenheten i Kalmar, vilken är hjärtat i vår verksamhet. Du 

kommer ha det övergripande ansvaret för hela flödet från teknisk beredning till leverans. Som tillverkningschef 

ansvarar du för att driva och utveckla verksamhetens olika delar som personal, processer, produktionsteknik 

och leverantörssamarbeten.  

Du har kostnadsansvar för tillverkningen vilket förutsätter god förmåga att jobba med leverantörsutveckling, 

men även effektiviseringar genom ständiga förbättringar. Att använda verktygen i ’lean’, är ett naturligt sätt för 

dig att utveckla en verksamhet. 

I denna roll är du en av de ledande beslutfattarna i PREMA och du kommer vara delaktig i beslut rörande såväl 

dagliga som strategiska frågor för företaget. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD för 

bolaget.  

Din bakgrund 

Du är ingenjör med en bred bakgrund där du jobbat i ledande befattningar inom tillverkade industri. Du är 

tekniskt intresserad men behöver inte vara någon expert utan vi ser hellre att du är generalist med god 

förståelse för hur verksamheter drivs på ett effektivt sätt. Erfarenheter från produktionsledning, 

produktionsteknik och inköp är områden, som vi värdesätter i din profil.  

Du som person 

Du är en drivande och målinriktad person som skapar engagemang hos dina medarbetare. Du är prestigelös 

och lättsam i din framtoning och har dokumenterat god förmåga att skapa laganda.  

Mer information 

För mer information om rollen är du välkommen att kontakta Anders Hjalmarsson, tf Tillverkningschef, på 

0480-560 92 eller Birgitta Elm, VD, på 031-724 43 85.  

Ansökan 

Skicka din ansökan till birgitta.elm@prema.se och rubricera mailet Tillverkningschef till PREMA. Ansök gärna så 

snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval. 
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