LEAX är tillverkare av mekaniska komponenter och delsystem för tung fordonsindustri, gruvindustri, byggindustri och generell verkstadsindustri. Vi är en
snabbt växande, privatägd affärsgrupp med ursprung i Sverige. Sedan början av 1990-talet har vi vuxit mer än 35 % per år genom förvärv och organisk

tillväxt. Vi omsätter cirka 2 miljarder kronor på årsbasis och är cirka 1200 anställda. Företaget har verksamhet i Sverige, Lettland, Brasilien, Tyskland, Ungern
och Kina. LEAX satsar nu på att fortsätta vår tillväxt och planerar att ytterligare öka omsättningen till 5 miljarder fram till 2025. Därför söker vi nu begåvade,
kreativa och resultatdrivna personer att vara med i vårt företag.

LEAX Mekaniska AB söker Site Manager
Vi erbjuder ett omväxlande arbete inom en växande internationell koncern av företag som
tillverkar komponenter på kontraktsbasis.

Arbetsuppgifter
Som Site Manager kommer du att vara en mycket viktig del av LEAX utveckling där du har det

övergripande ansvaret för LEAX Mekaniskas operativa och strategiska arbete mot framtida mål,
vilket även innebär att du har ansvar för bolagets resultat och balansräkning. Som Site Manager
ansvarar du för att utveckla bolagets framtida strategi samt att löpande implementera och följa
upp dessa i verksamheten. Du är också en viktig del i LEAX framtida utveckling som global
leverantör till utmanande kunder.
Du rapporterar direkt till affärsområdeschefen för Engine and Transmission och kommer att vara

placerad i Köping. Du har kollegor på olika enheter inom LEAX Group runt om i världen samt kunder
och leverantörer primärt i Europa så visst resande kan komma att ingå i tjänsten. Dina främsta
arbetsuppgifter är att;
•

Fullt ansvara för bolagets resultat och balansräkning (PnL)

•

Utveckla, samordna och driva arbetet med bolagets strategi och framtida mål

•

Leda, utveckla och coacha bolagets ledningsgrupp som tillsammans ansvarar för bolagets
operativa styrning.

•

Vara en del av LEAX Groups utveckling genom att bidra med din personliga kompetens och
LEAX Mekaniskas utveckling.

•

Vara LEAX Mekaniskas kontaktperson för övergripande frågor mot kunder och leverantörer.
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•

Delta i koncernens gemensamma arbetsgrupper som berör ansvarsområdet

Dina erfarenheter
•

Lämplig bakgrund är teknisk eller ekonomisk utbildning med flerårig erfarenhet som ledare
inom tillverkningsindustrin.

•
•
•

Vana att tillsammans med ledningsgrupp utarbeta strategiska och operativa mål.
Erfarenhet att arbeta med ekonomiska nyckeltal samt styrning av dessa.

Tidigare personlig utveckling bygger på ett entreprenörskap och vilja att driva affärer.

För att klara jobbet måste du
•

Vara strukturerad och kunna jobba lika bra i grupp som självständigt.

•

LEAX är ett värderingsstyrt företag, vilket ställer krav på att du som person är villig att, inom

givna ramar, ta egna initiativ och ha ett driv i ditt arbete och utveckling.
•
•
•
•
•

Vara operativt intresserad och synlig i verksamheten.
Ha dokumenterad erfarenhet av liknande befattning.

Du skriver och talar svenska och engelska obehindrat. Övriga språk meriterande.
Tjänsten kommer att vara placerad i Köping.

För rätt person finns fantastiska möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget och få
utökat ansvar och delaktighet i vårt spännande företagsbygge på globalt perspektiv.

Frågor om tjänsten kan besvaras av Joakim Sandberg tfn: +46 221 346 52.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka din ansökan redan idag, dock senast
2019-05-31, till petra.karlsson@leax.com märk ansökan ”Site Manager Köping”

Vi undanber oss vänligen att bli kontaktade av bemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser för
denna rekrytering.
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