Produktionsberedning / kvalitet
Totebo AB är Sveriges största underleverantör av planmöbler och möbeldetaljer och ligger i Västerviks
kommun. Teknikmässigt ligger vi långt framme och automatiseringsgraden är hög för att möta marknadens
krav och konkurrens. Fabriken i Totebo sysselsätter idag c:a 110 personer och omsätter 170 MSEK.
Läs gärna mer om oss på www.toteboab.se. Vår affärsidé är att effektivt, tillförlitligt och miljövänligt
produktionsutveckla, producera, förpacka och distribuera fanerade, pigmenterade och laminerade
planmöbler. Vi har inga egna produkter och konkurrerar därför aldrig med våra kunder. På sätt och vis är
Totebo AB mer ett ”tjänsteföretag” än en ”möbelfabrik”, alltså en samarbetspartner som bidrar med en
rationell och kostnadseffektiv produktion och lönsamhet för kunden. Vår styrka är det produktionstekniska
kunnandet och en hög automatiseringsgrad. Vi är väl etablerade inom vår bransch och har både ambition
och potential att utvecklas vidare på alla sätt. Vill du utvecklas och utveckla Totebo AB tillsammans med
oss?

Vi upplever glädjande ett ökat tryck från våra kunder och projekten ökar i omfattning. Samtidigt ökar
kraven från våra kunder och snabbheten på respons blir allt viktigare. Därför söker vi nu en produktionsberedare. Den nya tjänsten kommer dessutom innehålla kvalitetsansvar, både kvalitet för det material vi
köper in och det material vi producerar i vår fabrik. Detta är en spännande tjänst som för rätt person blir
stimulerande och utmanande!
I rollen som produktionsberedare är Du med framförallt i projektens uppstart. Alla detaljer och
materialkombinationer ska läggas in i vårt MPS-system Jeeves. Du kommer ha täta kontakter med
sälj/inköp/konstruktion och vara lite av spindeln i nätet tills produktion tar över. Arbetsbelastningen
varierar över tid beroende på nya kunder och projekt, men när det väl blir skarpt läge ska mycket göras på
kort tid. Självklart bör Du vara en god administratör och ha förmåga att hålla många bollar i luften
samtidigt. Vi jobbar med skivmaterial i alla dess former och har du kunskap kring detta är det naturligtvis
meriterande, dock inget krav. All utbildning sker internt, du kommer ha stöd från våra duktiga medarbetare.
När Du kommit in i vårt sätt att arbeta kommer Du även hålla i interna möten där vi gör en överlämning till
produktion. En del kundkontakter ingår självklart i arbetet.
Som ansvarig för vår kvalitet kommer Du ha en viktig roll. Vi jobbar ständigt med kvalitetsarbete i alla steg
och har ett väl upparbetat system. I dag ligger ansvaret gällande kvalitet på flera personer i vår organisation
och syftet med den nya tjänsten är att få en sammanhållande funktion. När det gäller kvaliteten på det vi
producerar själva arbetar Du tätt tillsammans med vår produktionschef och våra produktionsledare. För det
material vi köper in jobbar Du tillsammans med vår inköpsavdelning. Kvalitetsarbete blir man aldrig färdig
med, det är ett ständigt pågående arbete och sysslar man som vi gör med produktion uppkommer alltid nya
situationer att hantera.
Vem söker vi då?
Vi söker främst en person med teknisk utbildning och förmåga att administrera flera uppgifter samtidigt.
Dessutom hög social kompetens eftersom befattningen innebär lagarbete och dagliga kontakter, både
externt och internt. Viktigt är också vem du är på det personliga planet. Grundläggande är att du är
affärsmässig och inser att kunden betalar vår lön. Du är drivande, envis och uthållig, men samtidigt social,
nätverkande och ödmjuk.

Intresserad?
Är ovanstående beskrivning Du och är det i linje med Dina ambitioner och kunskaper? Tveka då inte att
sända in en ansökan. Vi är ett glatt gäng i en platt organisation som jobbar hårt för varandra.
Skicka din ansökan till martin.johansson@toteboab.se snarast, då intervjuer kommer ske löpande.
Sista ansökningsdag är den 21 december 2018. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Martin
Johansson via mail alternativt 070-3140165.
Välkommen med Din ansökan!

