
  

 
 

Nordhydraulic AB levererar sedan 50 år hydrauliska ventiler och styrningar till världsledande kunder 

över hela världen inom fordonsindustrin. 80% av vår tillverkning exporteras och säljs såväl direkt som 

via våra egna säljbolag och distributörer. Vi har ungefär 170 medarbetare varav 140 finns på vårt 

huvudkontor i Kramfors och vår omsättning uppgår till 250 milj. kronor. Nordhydraulic ingår i Hydac 

International med ca 7 000 anställda som utvecklar/tillverkar/marknadsför olika hydrauliska 

komponenter och system för både industrin och fordon och fordonsutrustningar.  

Teamledare till produktionen sökes till Nordhydraulic AB 
 
Vi är för närvarande mitt i en mycket aktiv fas då vi satsar på stor tillväxt och utveckling. Därav söker vi 
nu en erfaren ledare till rollen som Teamledare till vår monteringsavdelningen. Du kommer vara en av 
våra nyckelpersoner till våra framgångar att vara kundens naturliga val av samarbetspartner och vi 
erbjuder stora möjligheter att utvecklas med oss inom koncernen. 
 

Arbetsuppgifter 
Som Teamledare ansvarar du för att leda, utveckla och entusiasmera medarbetare att tillverka 
produkter med högsta leveranssäkerhet och kvalitet på effektivast möjligt sätt. Du har ett 
personalansvar för ca 30 personer som innebär arbetsmiljöansvar, kontinuerlig coachning, 
utvecklingssamtal, kompetensutveckling och driva god frisknärvaro. I det dagliga arbetet ansvarar du 
och övriga produktionsledare för att arbetslagen har rätt förutsättningar att säkerställa produktionen 
enligt de krav och mål som gäller. Då vi satsar mycket på utveckling och kundfokus skall du initiera 
och leda aktiviteter för att förbättra kvalitet, leverans ledtider och produktkostnad. Dessa aktiviteter kan 
även vara utbildningsprogram eller andra aktiviteter som syftar till att lösa kundernas problem. Till din 
hjälp har du 3 produktionstekniker. 
Du har budgetansvar med resultat- och kostnadsuppföljning.   

 

Som Teamledare rapporterar du direkt till produktionschefen och din stationeringsort är Kramfors. 
 

Din profil 
Vi söker en tydlig och affärsmässig ledare med mycket god förmåga att motivera och engagera 
medarbetare att nå uppsatta mål i såväl medgång som motgång. Ditt ledarskap bygger på kontinuerlig 
coachning, målfokus, stark närvaro i dagliga driften och förmåga att skapa goda relationer på olika 
nivåer. Du trivs med att driva förändrings- och förbättringsarbete samt har god förmåga att leda flera 
olika projekt samtidigt i ett högt tempo och fokus på deadline. 
Vi tror att du antingen har ingenjörsutbildning eller många års ledarerfarenhet som bedöms likvärdig. 
Vidare har du goda grundkunskaper i ekonomi, six sigma och hydraulik. Då vi lägger stor vikt vid din 
förmåga att leda ett team kan du komma från andra branscher än vår och har ett genuint intresse att 
leda inom tillverkande industri.  
För att vara framgångsrik i rollen och trivas hos oss motiveras du av att utveckla personal och 
verksamhet utifrån ett stort affärsmässigt kundfokus och entreprenörskap. Goda kunskaper i svenska 
och engelska såväl i tal som skrift krävs. 
 
Ansökan och mer information 
I denna rekrytering samarbetar Nordhydraulic AB med HR Partner i Norr. Ansökan sker till 
mm@hrpartnernorr.se snarast möjligt då vi tillämpar löpande urval. Märk din ansökan med 
Teamledare. Sista ansökningsdag är 2014-12-03. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta HR 
Partner i Norr, Maria Myrén på 0768-209766. 
Facklig kontakt: Jim Wisén, Unionen 0612-717226 
 
Vi ser framemot din ansökan! 
 
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss kontakt med säljare av annonser/rekryteringstjänster. 
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