
 

 

Underhållschef till sågverk i Karlskoga 

 

YIT är ledande i Sverige inom installation och service av fastighetstekniska tjänster.  

Vi är fler än 4400 medarbetare på närmare 100 orter i Sverige. Nu söker vi en 

underhållschef till ett sågverk i Karlskoga som drivs av att utveckla och inspirera sin 

personal. 

 
Som Underhållschef/Platschef ansvarar du för att både avhjälpande och planerat underhåll fungerar. Målet med 
underhållsentreprenaden är att utveckla underhållsavdelningen för att öka tillängligheten på anläggningen samt 
minska underhållskostnaden/ sågad m3. Underhållet berör hela sågverket med tillhörande kringutrustning 
Innmätning, Barkmaskin, sågverk, justerverk och torkar. 
 
Du rapporterar direkt till FM-Chefen och har till din hjälp även en underhållsingenjör. Underhållschefen har budget 
och resultatansvar. Du har dagliga kund- och leverantörskontakter där du förväntas utveckla våra affärer såväl med 
leverantörer som med kunder. Återrapporteringar både muntligt och skriftligt, samt kvalitet och 
Uppföljningsrapportering. Du har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.  
 
YIT lägger stor vikt vid prognosarbete samt ekonomisk uppföljning. 
 
Placeringsort är Karlskoga och tjänsten är en tillsvidareanställning hos YIT. 
 
Kompetens 

• Dokumenterad utbildning samt arbetslivserfarenhet inom arbetsledning 
• Goda kunskaper inom planering, beredning samt projektekonomisk uppföljning 
• Tycker om att ha kundkontakt, är ordningsam, tar egna initiativ då du planerar ditt arbete och har ett 

brinnande intresse styrning och uppföljning 
• Körkort för bil är ett krav för tjänsten 
• Goda kunskaper i projektekonomi och företagsekonomi 

 
YIT erbjuder dig ett spännande, omväxlande och intressant arbete och för rätt person finns det stora utbildnings- 
och utvecklingsmöjligheter. YIT är Sveriges ledande och mest innovativa företag i branschen. De står för ett mycket 
gott entreprenörskap och levererar alltid hög kvalitet och de bästa kundlösningarna. YIT arbetar med den senaste 
tekniken i en bransch under snabb tillväxt. Vill du vara med? 

Vill du veta mer? 

För mer information kontakta patrik.bergman@yit.se  tel.070 5901285 

Vill du bli en i teamet? 

Urval sker löpande så välkommen in med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 27 maj 2011. Ansökan 
skickas till: patrik.bergman@yit.se   

 


