SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong,
plattsättning/tätskikt samt Leca® block, -husgrunder och -element. www.se.weber

Saint-Gobain Sweden AB, Weber söker

WCM & QEHS MANAGER
ARBETSBESKRIVNING
Som WCM & QEHS Manager erbjuds du en bred och utmanande roll där du leder
företagets arbete inom WCM, kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

INVENT YOURSELF.
RESHAPE THE WORLD.

——

Du kommer att ansvara för implementering och uppföljning av arbetsprocesser
för ledningssystemen och inom WCMs programmet samt aktivt arbeta för att
ständigt förbättra organisationskulturen för att skapa engagemang kring dessa
frågor.
Du kommer i din roll att fokusera på WCM och kvalitetsledning och i ditt team
ingår tre EHS partners med fokus på att stödja och arbeta med ledningssystemen
inom miljö, hälsa och säkerhet.
I rollen tar du aktivt ansvar för att leda ditt team och engagera dem i deras
arbete. Teamet ansvarar för myndighetskontakter och utgör organisationens
kunskapsresurs inom området.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Leda och utveckla WCM QEHS-teamet och deras arbete inom WCM,
kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet
• Upprätthålla och utveckla nuvarande ledningssystem
• Som ledare engagera, leda och utveckla din personal
• Stödja och coacha chefer och deras team så att de når uppsatta
mål inom WCM programmet.
• Tillsammans med linjeorganisationen, etablera och implementera
ständiga förbättringar och ‘best practice‘ för arbetet inom Weber.

DIN PROFIL
Rätt kandidat har relevant akademisk utbildning och ett några års erfarenhet
av kvalificerat arbete inom WCM/LEAN och ledningssystem. Meriterande är erfarenhet av hälsa, miljö och säkerhet men det är inget krav med specifik erfarenhet från dessa områden. Vi ser gärna att din bakgrund är från process- eller
tillverkningsindustri där du arbetat både strategiskt och operativt med liknande
frågor.
Som person har du en god kommunikationsförmåga, är lyhörd och har lätt för
att samarbeta med andra. Du är resultatfokuserad, initiativtagande och har förmågan att se vad som behöver göras för att nå målet.

Specifika önskemål och krav

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB är en
världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda,
innovativa lösningar på utmaningar som
tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd.
Saint-Gobain Sweden AB är företaget
bakom varumärkena Dalapro, Gyproc,
ISOVER och Weber. Saint-Gobain Sweden
AB tillhör Byggnadsämnesförbundet
och har kollektivavtal med IF Metall och
Unionen/Sveriges Ingenjörer Ledarna.
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Relevant akademisk utbildning
Erfarenhet av kvalificerat förändringsarbete inom WCM/Lean/TPM program.
Erfarenhet av och kunskap inom QEHS är starkt meriterande
God kommunikationsförmåga
Ledarerfarenhet och förmåga att engagera andra
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

PLACERING
Tullinge, Riksten men annan placeringsort kan diskuteras. Du rapporterar till
Industrial Director, Weber.

ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Saint-Gobain Sweden AB, Weber med Kandidathuset. Skicka in din ansökan senast 2019-06-30 till Mats Johansson, epost:
mats.johansson@kandidathuset.se. Vi välkomnar ansökningar från alla personer
oavsett ålder, trosuppfattning, könsidentitet och uttryck, sexuell identitet eller
etnisk bakgrund. För frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult, Mats
Johansson, mats.johansson@kandidathuset.se

JOIN US

