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Produktionsledare 
 

   
 
 LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, mining and 
construction industries and other engineering industries. We are a fast growing, privately owned, business group with its origin 
in Sweden. Since the beginning of the 1990´s, we have grown through acquisition and organic growth, and we have grown 
with more than 35% per year. We have a turnover of more than SEK 1,5 billion on a yearly basis and are about 1200 
employees. The company has operations in Sweden, Latvia, Brazil, Germany, Hungary and China. LEAX Group is now gearing 
up to continue our growth and are planning to further increase the turnover to SEK 2,5 billion until 2020. Therefore, we are 
now looking for talented, creative and result driven persons to join our company.  
 
LEAX Falun söker en Produktionsledare  
Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom en växande internationell koncern av företag som tillverkar komponenter på 
kontraktsbasis. Att vara produktionsledare hos oss på LEAX så bör du vara positiv, lösningsorienterad, strukturerad, 
självgående, driven, flexibel, gilla utmaningar, ha lätt för att samarbeta.  
 
Arbetsuppgifter 

Du kommer ha ansvar för framtagning och uppföljning av avdelningens uppsatta mål samt den långsiktiga 
utvecklingen.  

• Personalansvar inkl kompetensutveckling och rehabutredningar  
• Arbetsmiljöansvar 
• Informationsansvarig till underställd personal 
• Lönesättningsansvar 
• Kvalitetsansvarig mot kund 
• Ansvara för avrop / inköp av avdelnings förnödenheter 
• Delta i kundkontakter / leverantörskontakter 
• Driva / Delta i projekt inom produktion 
• Ansvara för avdelningens KPI:er (våra mätetal) och ekonomiska resultat 
• Produktionsplanering / Daglig Styrning / Förbättringsarbete / TPM/ OEE 
• Ansvarar för att produktionen bedrivs enligt Verksamhets-, Kvalitets- och Miljösystemen samt att aktivt och 

systematisk arbeta med förbättringsarbete i alla processer. 
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Din profil 
Vi söker dig som är strukturerad och kan arbeta i grupp samtidigt som det ställs krav på 
att du kan jobba självständigt och fokuserat. LEAX arbetar med självgående som ett 
ledord, både internt och externt, vilket ställer krav på att du som person är villig att, inom givna ramar, fatta egna 
initiativ och ha ett driv i ditt arbete. För att lyckas och trivas i detta jobb är det viktigt att du har dessa personliga 
egenskaper. Du skriver och talar obehindrat på både svenska och engelska.  
För att vara produktionsledare hos oss på LEAX så bör du vara positiv, lösningsorienterad, strukturerad, självgående, 
driven, flexibel, gilla utmaningar, ha lätt för att samarbeta.  
 
Dina erfarenheter 
• Lämplig bakgrund är teknisk utbildning 
• Flerårig erfarenhet; dokumenterad i ledarbefattning inom tillverkningsindustri, gärna skärande bearbetning 
• Du ska ha kännedom om ISO/TS 16949, ISO/9001 och 14001 
• Kompetens inom LEAN och Six Sigma är meriterande 
• God vana i datormiljö samt MS-Office och meriterande är kunskaper i Affärssystemet Monitor 

 
Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom en växande internationell koncern av företag som tillverkar komponenter på 
kontraktsbasis.  
 
Redogör tydligt för dina kompetenser i förhållande till ställda krav. Beskriv i detalj vad dina arbetsuppgifter och 
erfarenheter har inneburit.  
 
Leax Falun AB samarbetar i denna process med Clockwork Rekrytering. För mer information om tjänsten är du varmt 
välkommen att kontakta Veronica Rönngren på 073-351 27 67 alternativt veronica.ronngren@clwork.se eller Jan 
Henriksson på 073-351 27 23 alternativt jan.henriksson@clwork.se  
 
Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande så ansök så snart som möjligt dock senast 2020-02-09 via 
clockworkpersonal.se 
 
Frågor om tjänsten kan besvaras av Produktionschef Christopher Bergström, 023-77 56 65  
 
Välkommen med din ansökan! 
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