
Gotlands Slagteri söker
Produktionsledare KPK
(Konsumentpackat kött)
Vi söker två strukturerade och målinriktade produktionsledare till produktionsområdet KPK för vår nya verksamhet på 
Gotland, Österby. Vi söker dig som har stort engagemang, passion och drivs av att förbättra kundnyttan inom pro-
duktion. Du skall leda och utveckla vår produktionsverksamhet och våra medarbetare med målsättningen att bli en 
av Sveriges mest attraktiva matleverantörer. Du ska leda och utveckla en verksamhet som växer för varje dag. Vara 
med och förstärka vårt varumärke Smak av Gotland genom flexibla och effektiva förändringar. Du kommer ingå i en 
produktionsverksamhet som består av 4 st produktionsenheter och rapportera till vår övergripande produktionschef. Du 
kommer vara produktions- och resultatansvarig för avdelning med ett personalansvar på 15-20 medarbetare. Du är en 
motiverad och engagerad ledare som har uthålligheten och beslutsamheten i vardagen.

Vi förväntar oss:
• Att du alltid vill bli bättre, brinner för att bedriva verk-
samhet som bygger på ständiga förbättringar.
• Att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
• Att du kan skapa förtroende och har uthålligheten att ta 
saker och ting hela vägen i mål.
• Att du har förmågan att tänka utanför ramarna och ett 
coachande förhållningsätt.
• Att du är förändringsbenägen och nyfiken på företagets 
och personlig utveckling.  

Dina kvalifikationer:
• Du har grundläggande livsmedelsäkerhetsutbildning och 
meriterande med erfarenhet av HACCP.
• Du har erfarenhet av att leda, fördela och inspirera en 
produktionsavdelning.
• Du har arbetat med kvalitet och kundnytta som ledstjär-
na inom tidigare uppdrag.

• Du har ansvarat för att upprätta, genomföra och följa 
upp den ekonomiska planeringen. 
• Du har god planering- och initiativförmåga.

Månadslön enligt överenskommelse, Kollektivavtal finns. 
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Vi hanterar ansökningar och interjuver löpande. Skicka in 
ansökan så fort som möjligt för att har möjlighet att vara 
med i urvalsprocessen. För mer information är du välkom-
men att kontakta HR chefen Sofia Rudolph 070-181 22 50 
alt sofia.rudolph@gotlandsslagteri.se
Din ansökan med personligt brev och CV skickas till:                                                                 
Sofia Rudolph Gotlands Slagteri AB, Lundbygatan 6,
621 41 Visby. Alt sofia.rudolph@gotlandsslagteri.se 

Gotlands Slagteri AB har sedan övertagandet år 2010 ökat antalet anställda från 57 st till dagens ca 130 st. 
Svenskt Butikskött AB är moderbolaget till GSAB och totalt omsätter koncernen knappt 1 miljard kronor.
Läs mer på gotlandsslagteri.se

Skicka
in din

ansökan idag!

Vi hanterar ansökningar
och intervjuer

löpande.


