Produktionschef sökes till KMV i Kungsör

Kungsörs Mekaniska Verkstad AB
Kommun: Kungsör
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare

KMV är idag marknadens bredaste och starkaste leverantör i Sverige och Norden inom
långhålsborrning och hening. Efterfrågan på våra tjänster är idag i kraftig tillväxt och vi står
inför en spännande resa som vi hoppas du vill vara med och driva samt vara en nyckelperson
i vår framtida vision. Vi behöver därför förstärka vår organisation med en erfaren
produktionschef som långsiktigt vill driva, utveckla samt förbättra en verksamhet i en stark
tillväxtfas med stor potential.
Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter våra ledord Drivkraft, Långsiktighet och
Teknikkunnande.
Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för KMV:s samtliga
produktionsområden. Du leder ett 30-tal medarbetare i det dagliga arbetet och arbetar
aktivt med att utveckla organisationen med siktet inställt på att gå från Mekanisk verkstad
till industri.
Läs mer om oss på vår hemsida www.kmv.se
I tjänsten ingår ansvar för både kollektivanställd personal samt tjänstemän.


Arbeta med företagsövergripande frågor i ledningsgruppen.



Ständigt driva och förbättra den interna effektiviteten och lönsamheten.



Driva och förbättra teamutvecklingen genom kontinuerlig kompetensutveckling
genom strukturerade utbildningsplaner genomföra regelbundna coachingsamtal.
Säkerställa tillräcklig bemanning, tekniska resurser och planering för att leverera
på utsatt tid och till rätt kvalite.
Delta i analyser och planering för operativa strategier, budgetstrategier och
långsiktiga strategier och mål på både medellång och lång sikt




Din profil och kunskap:
Du har en teknisk eftergymnasial utbildning alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig. Vidare har
du haft personalansvar inom en teknisk organisation där du med fördel ingått i ledningsgrupp. Vi ser
också att det är viktigt att du har tidigare erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete i en
produktionsmiljö. Sannolikt arbetar du idag som produktionschef, produktionsledare, eller liknande
och har varit lönesättande chef för både kollektivanställda och tjänstemän.

Är du intresserad av att bli en del av KMV, lockas du av att arbeta i ett företag med unik
tillverkning med stora möjligheter inför framtiden sök redan idag.
Välkommen med frågor kring tjänsten eller med din ansökan via e-post till närmaste chef
VD: Mattias.nettelbladt@kmv.se
Senast 2021-10-15

KMV startades 1971 som ett litet familjeägt företag, sedan dess har vi vuxit och utvecklats till
det vi är idag. 2012 blev KMV en del av Xano-koncernen.
XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller
marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.
Koncernens företag erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och
automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna,
Polen, Kina och USA. Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products,
Industrial Solutions och Precision Technology.

