
 

 

Platschef för produktion till Nyhléns Hugosons  

Nu söker vi en driven och engagerad Platschef till vår produktionsanläggning i Skellefteå. 

Som Platschef kommer du att ansvara för att leda och utveckla vår produktionsverksamhet i 
Skellefteå. Att arbeta proaktivt och lägga stort fokus på att utveckla våra medarbetare och våra 
produktionsprocesser är självklart. Du har en positiv inställning och ser utveckling och effektivisering 
som något positivt. Du har förmåga att planera verksamheten på kort och lång sikt med högt fokus 
på ordning och reda. 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter: 

• Ansvar för planering, ledning och samordning på kort och lång sikt 
• Personalansvar för produktionspersonalen vid anläggningen 
• Delaktig i företagets ledningsarbete och utveckling med fokus på företagets vision, 

affärsidé, strategier och värdegrund 
• Säkerställa ett aktivt och hållbart arbete med fokus på kvalitet, miljö och hälsa 

 
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ett modernt och situationsanpassat ledarskap. I denna 
rekrytering sätter vi extra stort värde på dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att 
du har ett extra stort driv, en mycket god kommunikationsförmåga samt är en bra lagspelare med 
fokus på uppsatta mål och utveckling.  

Du ser att människor växer genom ansvar och av att uppmärksammas samt förstår allas olikheter och 
ser detta som en tillgång. Du ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv på både kort och lång 
sikt och trivs i en roll där du får mycket ansvar och förtroende.  

Som person är du ambitiös, självständig, resultatorienterad med ett strukturerat och 
relationsskapande arbetssätt samt trivs med att arbeta i en snabbrörlig miljö med mycket 
förändringar samt trevliga och kunniga kollegor.  

Kompetens och kravprofil 

• Mycket goda ledaregenskaper 
• Mycket god erfarenhet av produktions- och personalledning 
• God erfarenhet av att arbeta med mål, styrning och uppföljning 
• Goda kunskaper av att driva projekt- och processarbete 
• Förmåga att arbeta systematiskt, strukturerat, effektivt, proaktivt och långsiktigt 
• Kunna arbeta självständigt, kreativt och idérikt 
• God kunskap om ekonomi och affärsmässighet 
• Mycket god social kompetens och pedagogisk förmåga 
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift 
• God datavana, goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel och Word 

 
 



Vi erbjuder ett roligt, självständigt och omväxlande arbete med stort eget ansvar i ett norrländskt 
entreprenörsdrivet livsmedelsföretag i tillväxt samt en trivsam arbetsmiljö med positiv, hjälpsam och 
prestigelös atmosfär.   

Låter det här spännande? Välkommen med din ansökan!  
Ansök via vår webbplats senast den 6 september 2020. Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten 
kan tillsättas innan sista ansökningsdag. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: 
Lars Routuvaara, Produktionschef, 0920 - 775 02  
Annika Gåhlin-Jones, Personalchef, 0920 - 775 04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska kött- och 
charkföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är 
central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med 
erfarenhet och engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitét på våra 
produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk m.m.) och Ullånger (slakteri). I 
koncernen ingår även Guldfisken Kök AB (kyld färdigmat) , Änge Chark AB (charkproduktion) samt Jokkmokkskorv AB (charkprodukter). 
Nyhléns Hugosons har idag ca 230 medarbetare. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.guldfisken.com, www.angechark.se, 
och www.jokkmokkskorv.se.  

http://www.nyhlenshugosons.se/
http://www.angechark.se/
http://www.jokkmokkskorv.se/

