
 
 
 

 
 

ANLÄGGNINGSINGENJÖR/PROJEKTLEDARE TILL 

ROTTNEROS BRUK AB 
 
Söker du en arbetsplats med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter? Vi 
på Rottneros Bruk är ett bolag som idag tillsammans med två andra fabriker inom 
Rottneroskoncernen är cirka 300 medarbetare. Rottneros söker dig som vill ta nästa 
steg i din karriär och bli en del av vårt företag. Hos Rottneros får du möjlighet att 
påverka vår utveckling och framtid genom att leda och driva investeringsprojekt.   

 
OM ROTTNEROS  

Vi är specialister på pappersmassa  
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion 
av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig produktutveckling 
jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och processer. Rottenorskoncernen 
är noterad på Nasdaq Stockholm och har ca 300 
anställda. https://www.youtube.com/watch?v=OIDHthdoQcY 

Värdekedjan, miljö- och hållbarhetsansvar  
Det perfekta kaffefiltret, ett mjukt hushållspapper eller en kartong som håller maten 
varm har en sak gemensamt – produktionen börjar i skogen. Vår värdekedja börjar i 
skogen och vedråvaran är vår viktigaste insatsvara. För att minimera transport och 
miljöpåverkan är ambitionen att alltid köpa så stor del av veden som möjligt från 
brukens närområden. 

 

OM TJÄNSTEN 
 
Som Anläggningsingenjör/Projektledare är du en viktig lagspelare i vårt team och 
kommer att ha ett stort inflytande på brukets framtida utveckling. Som projektledare 
planerar, samordnar, leder och följer du upp projekt. Projekten kan vara både av 
mindre och större karaktär och drivs i tätt samarbete med personalen på bruket samt 
externa resurser till exempel konsulter och leverantörer som kopplats in på projektet. 
I rollen ingår också det administrativa arbetet, vilket innebär att formulera mål, 
utforma projektplaner, resurs- och tidplaner, samt boka möten med styr- och 
projektgrupp för uppföljning och avrapportering. Projektledarens roll är både att 
säkerställa att arbetet flyter på enligt de tidsplaner och budgetar som fastställts men 
också jobba för en god anda med öppet klimat i projektgruppen vilket är en 
förutsättning för att projektet ska lyckas.  
 
Din organisatoriska placering är på vår underhållsavdelning där du även ansvarar för 
vårt skalskydd samt yttre fabriksområde vilket innebär att planera för underhåll av 
vägar och byggnader.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OIDHthdoQcY


 
 
 

 
 
 

 
 
Som Anläggningsingenjör/Projektledare har du en central roll med en varierad och 
utvecklande vardag.  
 
 

DIN PROFIL 
Vi söker en Anläggningsingenjör/Projektledare med god samarbetsförmåga, 
initiativkraft och eget driv som vill få möjligheten till professionell utveckling inom 
Rottneros. 
Du har troligtvis en teknisk utbildning och/eller utbildning inom Projektledning. Vi tror 
att du har några års erfarenhet från arbete med projektledning. 
 
Som person känner du ett stort ansvar för ditt arbete, du är strukturerad, 
resultatinriktad och initiativrik. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är lyhörd 
för verksamhetens behov.  
 
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav. 
 

ÖVRIGT  
Tjänsten är heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. 
 
För frågor om tjänsten, kontakta Martin Lundqvist, tf Fabrikschef: 0565-176 44. 
 
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2019-08-31 till rekrytering@rottneros.com 
Märk ansökningen Projektledare eller sök tjänsten via vår hemsida 
http://www.rottneros.se/karriar/lediga-tjanster/ 
 
Urval kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdatum. 
 
Rottneros har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med 
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.  
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