Walki Group is a leading producer of technical laminates and protective packaging materials, specializing in the production of
fibre based, intelligent, multilaminate products for markets as diverse as energy saving construction facings to barrier
packaging applications. Walki Group has operations in Finland, Germany, the Netherlands, Poland, Russia, the UK and China
with a workforce of about 900 people. Annual net sales for the Group are over 300 million Euros. Find out more about us at
www.walki.com
Vi söker nu till fabriken i Jakobstad en
PROCESSINGENJÖR
för tillsvidare anställning som en del av vår kunniga produktionsorganisation.
Som processingenjör har du ett helhets ansvar för ditt ansvarsområde gällande produktionskvalitet, produktivitet, den dagliga
ledningen och dess utveckling, kostnadseffektivitet och personalens kompetens och utveckling. Att säkerställa och utveckla
arbetssäkerheten kommer att vara en viktig del av ditt jobb
Som processingenjör har du möjlighet att använda dina kunskaper och färdigheter samtidigt som du utvecklar dig själv i ett
innovationsinriktat internationellt bolag som, bryr sig om personalen och kundernas framgångar.
Vi erbjuder dig intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter i en motiverad arbetsgemenskap samt möjlighet att växa till en
framtida expert i vår organisation.

För att lyckas i denna tjänst söker vi en person med;

-

Lämplig examen (t.ex. ingenjör) från process- eller pappersbranschen eller annan relevant utbildning

-

Erfarenhet av att sköta och utveckla arbetsskyddsärenden samt LEAN
Förmåga att motivera samt skapa teamanda
Systematiskt och konsekvent förmansskap
Ansvar, engagemang, flexibilitet och problemlösningsförmåga
Energi, målorientering samt vilja och förmåga att slutföra saker
Positiv attityd till livet
Koordinering- och prioriteringsförmåga samt förmåga att fungera effektivt vid förändringar
Bra interaktionsförmåga och förutsättning att arbeta både självständigt och i team
Förmåga att kommunicera på finska, svenska och engelska
Vilja att utveckla dig själv till en expert inom pappersförädling
Erfarenhet av extrudering och/eller flexotryckning ses som stor fördel

Vi på Walki tror på människor som hittar på nya sätt att göra saker och som ser arbetssäkerhet som en del av
yrkesskickligheten. Om våra värderingar; Redbarhet, Initiativ och Engagemang, passar in på dig är det just dig vi söker.
Kom och gör ett intressant jobb i en gemenskap som har siktet ställt framåt!
Ytterligare uppgifter från och med 10.10.2018 ger, Heikki Korpela, Produktionschef (tel. +358 40 730 7338, e-mail.
heikki.korpela@walki.com). Fyll i ansökan med löneönskemål senast 26.10.2018 i vårt elektroniska ansökningssystem:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?426cf7bf&lang=sv-SE

