Utvecklingschef

RemaSawco är ledande leverantör av kvalificerade mätsystem till sågverksindustrin i Norden, vi är även en stark spelare på den
internationella marknaden. RemaSawcos vision är att leda implementeringen av det digitala sågverket i Norden med start under
2018. Våra system används för att mäta kvalitet på timmer och brädor samt för att optimera produktions-processen i sågverk. Vi
genomför en betydande satsning inom vårt utvecklingsteam och söker nu en Utvecklingschef som ska leda teamet.

Vårt erbjudande
I rollen som utvecklingschef på RemaSawco får du vara med och leda utvecklingen av det digitala sågverket. Du och ditt team
kommer att delta i en kreativ process för att tänka i nya banor och använda känd teknik på nya sätt. Rollen ger dig stora
möjligheter att utveckla ditt ledarskap i en positiv och inspirerande miljö. Dessutom får du chansen att styra arbetet med att
utveckla vår metodik och framtidssäkra våra verktyg och processer.

Om rollen
För RemaSawco är inne i en expansiv fas med intensiv system- och produktutveckling. Vår utvecklingsavdelning är ansvarig för
att underhålla och vidareutveckla befintliga produkter samt driva utvecklingen av nya. Vi har idag personal placerad på våra
kontor i Västerås, Nyköping och Linköping. Teamet utvecklar agilt och består av seniora medarbetare med kompetens inom
beröringsfria mättekniker. Arbetet riktas mot sågverksindustrin med fokus på visionteknik, röntgenteknik och hård-varunära
programmering.
Rollen innebär personalansvar för en grupp som idag består av 9 personer, men som förväntas växa under året.
Utvecklingschefen arbetar mycket nära vår produktledning och ingår i bolagets strategiska ledningsgrupp med direkt rapportering
till VD. I rollen ingår kundkontakt och du förväntas också i viss utsträckning aktivt delta i det operativa utvecklingsarbetet.
Vi verkar i en miljö där krav och trender förändras i snabb takt. Det ställer krav på stor flexibilitet, snabba beslutsvägar och en
förmåga att leverera även under press. Våra medarbetare förväntas kunna arbeta självständigt. Men vi har även höga krav på
samarbetsförmåga med kollegor och externa partners. Vi strävar efter en informell, kommunikativ och prestigelös företagskultur,
och som ledare spelar du en viktig roll i att bibehålla den.

Din profil
För att lyckas i rollen tror vi att du är civilingenjör, eller motsvarande, och besitter kunskaper inom beröringsfri mätteknik. Du har
tidigare erfarenheter och goda resultat från ledande roller inom mjukvaru- eller produktutveckling. Du har erfarenhet av
systemarkitektur och en god känsla för mjukvarudesign. Du känner dig bekväm i att leda mjukvaruutveckling med agila metoder.
Vi söker dig som är resultatinriktad och har stark känsla för att leverera enligt uppsatta mål. Du är även drivande för att hitta
förbättringar, inte bara för ditt ansvarsområde utan för företaget som helhet. Du är duktig på att bygga teamkänsla och att
motivera både på grupp- och individnivå. Som en nyckelspelare i framtagandet av det digitala sågverket vill vi att du besitter ett
stort mått av kreativitet, samt brinner för att ligga i framkant av tekniken.
Du har ett gott ordningssinne och är en god kommunikatör, både internt och mot kunder. Tjänsten är placerad vid något av våra
kontor i Västerås, Nyköping eller Linköping.

Ansök och kontakt
RemaSawco samarbetar med Paragera i den här rekryteringen. Du är välkommen att söka tjänsten via deras hemsida, klicka här!
Sista ansökningsdag är 10 februari 2018. Vid frågor är du välkommen att kontakta Åsa Callenfors på Paragera.
asa.callenfors@paragera.se, 0706-10 12 57 eller rekryterande chef Johan Friberg, johan.friberg@remasawco.se, 0709-65 05 57.

www.remasawco.se

