
Anrika Eskils Tryckeri AB (ingår i ACG Gruppen) är i en expansiv fas. Vi söker nu en 
kvalificerad produktionschef med ansvar för vår breda produktion och våra inköp.  
Du kommer ingå i bolagets ledningsgrupp och få en nyckelroll i vår fortsatta utveckling.  
Placering är i våra fräscha lokaler i centrala Borås. Läs mer på www.eskils.se

Produktionschef
Produktion i Eskils värld innefattar hela kedjan från registrerad till utlevererad order.  
Flödet inkluderar prepress, grafisk produktion i tekniskt mångfacetterad maskinpark,  
efterbehandling, inköp av material och tjänster, kvalitetskontroll och logistik. 

Som Produktionschef ansvarar du för hela kedjan. Med hjälp av starkt ledarskap, effekti-
visering och optimering av flöden utvecklar du vår komplexa, svårplanerade produktion 
i enlighet med en långsiktig strategi. Till din hjälp har du fyra erfarna produktionsledare 
och drygt 30 ansvarsfulla medarbetare. Ditt övergripande mål är att överträffa kundernas 
förväntningar och göra det med hög effektivitet och produktivitet.

Du kommer få en nyckelroll och ha stort inflytande och påverkan på Eskils och din egen 
fortsatta utveckling. Naturligtvis ingår du i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD. 
Vår tekniske chef kommer bli en viktig kollega och resurs till dig. 

Vi tror att du idag arbetar som produktionschef i ett mindre företag än Eskils alternativt 
arbetar som produktions-/arbetsledare i en större organisation.

PRODUKTIONSCHEF 

http://www.eskils.se


Ansvarsområden
I din tjänst som Produktionschef är du ansvarig för att ta tillvara på och vidareutveckla vår viktigaste resurs, 
d.v.s. våra medarbetare. Du förväntas optimera produktionsflödet och maximera produktionen genom att 
utveckla och rationalisera organisationen med dess arbetssätt och processer. Du har även ansvar för att imple-
mentera effektiva, lönsamma samarbeten och inköpsrutiner av material/tjänster. Tillsammans med ledningen 
utvecklar du bolaget och är delaktig i analyser och rekommendationer av framtida tekniska investeringar.

Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse med en relevant utbildning inom teknik- och/eller logistik-
området. Idag har du en ledande befattning i ett producerande företag, gärna i en miljö där du har erfarenhet 
av komplexa produktionsförhållanden som korta ledtider och oförutsägbar orderstock. Du har framgångsrik 
erfarenhet av modernt ledarskap där du och dina medarbetare med hjälp av energi, delaktighet och ansvar 
lyckats skapa en positiv organisation som hela tiden vill utvecklas. 

Du är målinriktad och trivs i en roll där du arbetar strategiskt med att driva förbättringsprocesser för att 
utveckla produktionen både kvalitets- och resultatmässigt. Du har starkt kundfokus och affärsmannaskap.
Som person är du affärsmässig och har lätt för att kommunicera och samarbeta med medarbetare på samtliga 
nivåer. Du har lätt för att skapa ett förtroende och genom ett engagerat, tydligt och coachande ledarskap får 
du med dig samtliga i teamet. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt med ett högt eget 
driv, men tillräckligt prestigelös för att ta hjälp av dina kunniga kollegor. 

Välkommen med din ansökan! 

PRODUKTIONSCHEF 

Ansökan och kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar vi med Speed Professionals. Läs mer om tjänsten och  
ansök på www.speedgroup.se. Vid frågor kontaktar du rekryteringskonsult Göran Karlsson  
0705 – 98 73 81. Då urvalsprocessen sker löpande är det viktigt att du skickar in din  
ansökan så snart som möjligt, dock senast 27 maj. 

http://www.speedgroup.se

