Ytbehandlare i produktion med arbetsledande ansvar sökes till Öckerö.

En historik med över 100 år inom varvsnäringen expanderar vi ytterligare.
Ö-varvet är beläget i Göteborgs norra skärgård i Öckerö kommun och är ett nybyggnads- och
reparation/servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och
marinelektronik på Öckerö.

Om jobbet
Nu söker vi en Marin Ytbehandlare som vill vara med på vår resa framåt med fokus på kvalite och
kontroll. Kommer att få arbetsledande ansvar över avdelningen Ytbehandling och dess producerande
personal.
Rollen som vi söker är en Ytbehandlare som arbetar med att utveckla, kvalitetssäkra och optimera
ytbehandlingsarbetet. Du utgår i produktion men är också egenkontrollsansvaring för frågor avseende
ytbehandling- och lackeringens kvalité. Ditt mål är att skapa förutsättningar för en resurssnål och
kvalitetssäker produktion och kontroll.
En viktig del i din roll är arbeta med förbättringsarbete av utförandet och kontrollen. Du medverkar
också till att rutiner, metoder och arbetssätt som främjar att kundnyttan tas fram.
Är stor fördel om att du har erfarenhet av ytbehandling inom den marina sektorn eller annan likvärdig
erfarenhet. Hos oss får du en arbetsledande roll i produktion som rör lackering/ytbehandling och vi
tror därför att erfarenheter inom projekt kan vara till din nytta. Grunden du står på, är dock uppbyggd
på erfarenheter inom lackering/ytbehandling inom industrin.
Dina uppdrag är ofta övergripande och fordrar både analytisk och praktisk förmåga. Därtill är
kreativitet en viktig egenskap, sett till att du översätter uppdrag till handling med god kommunikation
som skapar ett utvecklande arbetssätt över tid.
I samarbetet med andra är du kommunikativ och innovativ – men även noggrann och företagsam.

Omfattning
Tjänsten är på heltid och börjar med en visstidsanställning på 6 månader på Ö-varvet. Arbetstiderna är
Mån-fre 06:30-15:30.

Kvalifikationer
Grundläggande yrkeserfarenhet från produktion i den marina sektorn inom ytbehandling,
arbetsledning eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Svenska i tal och skrift och engelska i tal. Datavana är en fördel.

