Teamledare produktion med produktansvar
Öregrund Marine Service AB
Org.nr 556887-2906
Arbetsbeskrivning
Vi söker en erfaren båtbyggare/marintekniker
med goda ledaregenskaper. Du kommer att
arbeta i ett litet och väl inarbetat team vilket
ställer krav på ödmjukhet och vilja att hugga i
där det behövs. Utöver att arbeta i och leda
ett team ansvarar du för att säkerställa
kvalitet och punktlighet i produktionen. Du
arbetar nära konstruktörer, inköpare och
produktionsplanerare med rapportansvar till
företagsledningen.
Kompetenskrav
Minst 3 års erfarenhet alternativt utbildning
inom yrket eller liknande arbete krävs för
rollen. Vi ser gärna att du har dokumenterad
erfarenhet av ledarskap och handledning.
Arbetet innefattar kvalitetskontroller och
sjötester av nya båtar, varpå erfarenhet av att
hantera snabbgående motorbåtar är starkt
meriterande.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en plats i ett erfaret team av som
tillverkar marknadsledande aluminiumbåtar
på anrika Öregrundsvarvet. Stor potential att
utvecklas under handledning av vår
konstruktör och erfarna kollegor.

Område: Öregrund, Östhammar
Typ av anställning: Heltid, tillsvidare med
inledande provanställning. Kollektivavtal
finns.
Sista ansökningsdag

2018-09-10

Om företaget
Viggo Boats tillverkas av Öregrund Marine
Service som har ett trettiotal anställda och är
verksamt på Öregrundsvarvet i Öregrund. Hos
oss jobbar medarbetare av flera olika
nationaliteter i åldrar från 22-65, vi tror att
mångfald berikar och välkomnar självklart
också kvinnliga sökande. Vi bygger exklusiva
motorbåtar i aluminium av märket Viggo.
Efterfrågan på våra båtar är mycket god och vi
behöver stärka vårt team inför framtiden. Vår
ambition är att skapa marknadens bästa
aluminiumbåtar och dom som beställer en båt
av oss är passionerade båtmänniskor med
mycket höga krav. Vi som arbetar här brinner
för produkten vi skapar och vill gärna jobba
med drivna och entusiastiska kollegor som
delar vår ambition. Vi ställer höga krav på att
du ska kunna ta eget ansvar vilket också ger
frihet och flexibilitet under arbetsdagen.
Har du frågor eller vill lämna in en ansökan
kontaktar du: erik.wickgren(a)viggoboats.se
eller ringer 0173-16812

