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
Haemme nyt
PROSESSI-INSINÖÖRIÄ
Pietarsaareen vakituiseen työsuhteeseen osaksi osaavaa tuotanto-organisaatiotamme.
Prosessi-insinöörinä vastaat kokonaisvaltaisesti oman vastuualueesi laaduntuottokyvystä, tuotantotehokkuudesta,
päivittäisestä johtamisesta ja sen kehittämisestä, kustannustehokkuudesta sekä henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja
sen kehittymisestä. Työturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen ovat olennainen osa työtäsi.
Prosessi-insinöörinä sinulla on mahdollisuus laittaa tietosi ja taitosi peliin, samalla kehittyen kansainvälisessä yhtiössä, joka
on sitoutunut innovaatioihin, huolehtii ihmisistä sekä asiakkaiden menestyksestä.
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia ja vastuullisia työtehtäviä motivoituneessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kasvaa
tulevaisuuden osaajaksi osana kehittyvää organisaatiotamme.

Menestyäkseen tässä tehtävässä etsimämme henkilö tarvitsee;

-

Soveltuvan tutkinnon (ins. tai AMK-ins.) prosessi- tai paperialalta tai muu relevantiksi näkemäsi koulutus
Kokemusta työsuojeluasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä sekä LEAN:sta
Kannustavaa ja ihmisiä valmentavaa joukkuepeliasennetta
Jämäkkää johdonmukaista esimiesotetta
Vastuuntuntoa, sitoutuneisuutta, joustavuutta sekä ongelmaratkaisutaitoja.
Energisyyttä, tavoiteorientoituneisuutta sekä tahtoa ja kykyä saattaa asiat päätökseen
Positiivista asennetta elämään
Koordinointi- ja priorisointikykyä sekä kykyä toimia tehokkaasti muuttuvissa tilanteissa
Hyvät vuorovaikutustaidot ja pystyt toimimaan niin itsenäisesti kuin tiimissä
Kykyä kommunikoida sujuvasti eri tavoin suomeksi ja englanniksi. Muu kielitaito, erityisesti ruotsi, katsotaan eduksi
Halua kehittää itsestäsi paperijalostusalan ammattilainen
Kokemusta ekstruusiopäällystyksestä ja/tai flexopainatuksesta katsotaan merkittäväksi eduksi

Me Walkilla uskomme ihmisiin, jotka löytävät uusia tapoja tehdä asioita ja joille turvallisuus on osa ammattitaitoa. Jos lisäksi
myös arvomme; Suoraselkäisyys, Aloitteellisuus ja Sitoutuminen osuvat sinuun, olet juuri se osaaja, jota etsimme.
Tule ja tee mielekästä työtä yhteisössä, jolla on katse eteenpäin!
Lisätietoja tehtävästä antaa, 10.10.2018 alkaen, Heikki Korpela, Tuotantopäällikkö (puh. +358 40 730 7338, e-mail.
heikki.korpela@walki.com). Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 26.10.2018 mennessä osoitteessa:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?426cf7bf&lang=fi-FI

