Taking rolling to new dimensions!
Morgårdshammar AB är ett registrerat företag sedan 1856. Företaget tillverkar maskiner och
utrustning för valsning av långa stålprodukter. Morgårdshammar är ett världsomspännande välkänt
företag beläget i Smedjebacken och är sedan 1987 en del av Danieli Group, Italien. Danieli är en av
de tre största leverantörerna i världen av utrustning och kompletta anläggningar till metall-industrin.
Morgårdshammar är en del av Danielis division för långa produkter, med särskild tonvikt på
utrustning för specialstål. En annan produktlinje omfattar konstruktion och leverans av rulledare för
valsverk. Två för bolaget nya produktområden är lok för gruvindustrin och adaptiv mjukvara för
uppsättningsberäkning av stångvalsverk.

Vi söker nu en

Projekt- och inköpschef
Vi söker en driven och positiv person som kan engagera, stödja och utveckla vår
projekt- och inköpsavdelning. Du kommer att ha många både interna och externa
kontakter samt verka i en internationell miljö. Avdelningen består idag av 7
direktrapporterande personer bestående av; projektledare, inköpare samt en
gruppchef för konstruktionsavdelningen. Morgårdshammar har påbörjat Lean
transformation och du kommer bli en viktig del av detta. Hos oss får du möjlighet
att under stort eget ansvar utveckla både dig själv och avdelningen. Rollen innebär
att du kommer vara en del av Morgårdshammars ledningsgrupp och du rapporterar
direkt till VD.
Arbetsuppgifter










Huvudansvarig för företagets projekt och inköp.
Leda och fördela arbetet inom företagets projektverksamhet.
Styra och utveckla det strategiska inköpsarbetet.
Ta fram underlag för kostnadsberäkningar för eventuella nya projekt.
Regelbundet genomföra uppföljningar i projekten tillsammans med projektledare
och övriga projektmedlemmar.
Vid behov delta i förhandlingar med kund angående projektärenden.
Coacha kollegor på den egna avdelningen men även övriga avdelningar i bolaget.
Till viss del även driva egna projekt och inköp samt stötta projektledarna i pågående
projekt vid behov.
Understödja teknikavdelningen med verksamhetsplanering.
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Kompetensprofil









Du har en teknisk bakgrund inom maskinkonstruktion och gärna erfarenhet av
valsverk.
Goda kunskaper inom grundläggande juridik, ekonomi, logistik och förhandling.
Vana att läsa, tolka och skriva kontrakt.
Kunna arbeta med flexibla arbetstider. Resor förkommer i jobbet.
Vana att arbeta med budgetar och bedöma kommande kostnader.
Du har erfarenhet av att leda andra människor och gärna erfarenhet av
ledningsgruppsarbete.
Utmärkta verbala och skriftliga kommunikationsfärdigheter i både svenska och
engelska, övriga språk är meriterande.
Erfarenhet och kunskap om följande verktyg är en merit
o CAD, Inventor
o Microsoft Office – Word, Excel, PPT
o Visma Business affärssystem
För att lyckas bäst i rollen så ser vi att du är van att prestera resultat genom andra
människor. Du har en naturlig förmåga att skapa och bibehålla nätverk och du trivs i
att arbeta i en föränderlig miljö där du själv har befogenheter att fatta beslut. Du
har förmågan att jobba i ett högt tempo med många ärenden på samma gång.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Hansson & Partners.
Din ansökan lämnar du på www.hanssonpartners.com
Vid frågor kontakta gärna någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners;
Anna Hansson, anna@hnpar.com 070-695 64 63
Martin Ogemar, martin@hnpar.com 072-237 21 30 alternativt
Carl Sahlin, Morgårdshammars VD, 0240-66 86 95.
Anställningsvillkor
Anställningen omfattar heltid och är tillsvidare. Placeringsort är Smedjebacken och
tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
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