
Vallviks Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen. 
Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 1,7 miljarder kronor och 280 anställda. 
Rottneroskoncernen är en ledande, fristående och flexibel producent av kundanpassad högkvalitativ avsalumassa. 
Rottneros ledstjärna är ett tydligt ansvarstagande och engagemang.  

Vallviks Bruk AB söker en FU-Tekniker 

Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen. 
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och 
produktion av massa. Vår uppgift är att förse våra kunder med 
massaapplikationer som stärker deras marknadsposition och lönsamhet. Inom 
området slipmassor för den öppna marknaden är vi den enskilt största globala 
aktören. 

Tjänsten 
Vi söker dig som vill jobba med det förebyggande arbetet på mekanisk utrustning. I tjänsten 
ingår att genomföra planerade inspektioner av utrustningen för att förebygga haverier, 
produktionsstörningar. Du kommer att ingå i avdelningen mekaniskt underhåll och i tjänsten 
har du ett nära samarbete med mekaniker, FU-tekniker, smörjare, arbetsledare på mek och 
planerare.  

Vi ser att du är ansvarfull och trivs med att arbeta för kvalité och säkerhet. Du ser 
problemlösning som en utmaning och har ett sinne för ordning och reda. Viktigt är att du vill 
utvecklas inom området mätningar och vibrationsanalys samt vill utvecklas i arbetet med 
underhållssystemet IFS.  

Till uppgifterna hör att: 
- Ansvarar för inspektion av mekanisk utrustning inom sitt geografiska område

genom överenskomna ronder för förebyggande underhåll samt rapportera
fel/brister genom upprättande av arbetsorder.

- Analysera vibrationsmätning eller resultat av annan mätmetod och rapportera
fel/brister genom upprättande av arbetsorder.

- Bidra till och utveckla rondering och arbetsmetod inom sitt område.

Ett individuellt ansvar kombinerat med en god samarbetsförmåga är en förutsättning för att 
lyckas. 

Kvalifikationer 
- Gymnasieutbildning med relevant inriktning eller vad bolaget bedömer

likvärdigt.
- B-körkort

Meriterande 
- Erfarenhet som mekaniker.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt, 
Professionalism och Engagemang. 

Varaktighet: 
Tillsvidareanställning 
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Övrigt: 
Heltid 
Beredskap 

Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand, HR Business Partner,  tele: 0270-621 26 
Roger Nordin, Underhållschef  tele: 0270 621 29 
Thomas Wasberg, Ordförande Pappers, tele: 0270 621 88 

Ansökning 
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2018-06-30 till rekrytering@rottneros.com 
märk ansökningen med FU-Tekniker eller sök tjänsten via vår hemsida 
rottneros.se/karriar/lediga-tjanster/ 


