Specialist inom
Träteknik
Nu är det dags att ta chansen och söka tjänsten som Specialist inom Träteknik hos
oss i Värö! Denna tjänst erbjuder dig en spännande vardag i ett företag som står
för miljötänk och som ligger i framkant vad gäller hållbara innovationer och
lönsam affärsutveckling.
Dina arbetsuppgifter
Som Specialist inom Träteknik vid Södra Innovation och Nya affärer är ditt
huvudsakliga ansvar att arbeta med teknisk utveckling av nya produkter och
tillverkningsmetoder inom området för trävaror. I arbetet ingår att arbeta med
förstudier och projekt inom områden för nya byggelement och byggsystem samt
kvalitetsutveckling och spårbarhet, från stock till färdig produkt.
Du skall ansvara för vidareutveckling och samordning av planering inför nya
produkter inom trävaror där en del av detta arbete omfattar att upprätthålla
kontakter och nätverk mot akademin. Detta innebär att du i din roll som Specialist
inom Träteknik arbetar drivande och självständigt med teknisk utveckling av nya
byggsystem och vidareutveckling av våra trävaror.
Tjänsten som Specialist inom Träteknik erbjuder stor påverkansmöjlighet genom att
ditt arbete bidrar till ökad användning av hållbara träbaserade produkter från
skogsråvaran i ett av Sveriges största industribolag.
Din erfarenhet
Du har en relevant högskole- eller forskarutbildning inom träteknik eller
byggnadsteknik samt god arbetslivserfarenhet från konstruktion, produktion eller
materiallära inom det trätekniska området. Du behärskar svenska och engelska i tal
och skrift.
Rollen som Specialist inom Träteknik ställer höga krav på samarbetsförmåga och
initiativtagande. Vi söker en professionell lyhörd och förtroendegivande medarbetare
med god kommunikationsförmåga och prestigelöshet med en positiv grundsyn och
som tar ett stort eget ansvar.
Din arbetsgivare Södra
Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 52 000 skogsägare som
medlemmar. Vår verksamhet sträcker sig från traditionella produkter som
pappersmassa och trävaror, till nya spännande områden som exempelvis förnybar
energi, lättare konstruktionsmaterial och textilmassa som används till kläder. Vi
nöjer oss helt enkelt inte med att förfina de produkter som våra kunder sedan länge

förlitar sig på och använder i sina egna processer – vi letar också ständigt efter nya
användningsområden för världens bästa råvara.
Tillgång till rätt kompetens är avgörande för Södras framtid. Vi jobbar därmed aktivt
för möjligheten att utveckla och utvecklas inom Södra. Läs mer om vilka förmåner vi
erbjuder: Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Placering
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Värö.
Vill du veta mer?
Om du har frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta
Linnea Edgren, tfn 0470-891 16. För frågor om tjänsten eller verksamheten är du
välkommen att kontakta rekryterande chef Erik Bengtson, tfn 034 0 63 34 32 .
Fackliga frågor besvaras av Linda Echardt, tfn 0340 63 34 44,
eller linda.echardt@sodra.com
Information om rekryteringsprocessen hittar du här; Södras rekryteringsprocess.
Ansök via länken nedan senast den 10 Maj 2019. Hoppas vi hörs snart!

https://www.sodra.com/sv/karriar/lediga-jobb/2275607_sv/

