
Produktionsledare hos framgångsrik kontraktstillverkare 
 
AQ Enclosure Sollefteå AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av 
kapslingar och skåp samt en systemleverantör inom mekaniskt och elektroniskt montage. Kunderna finns 
främst inom branscherna kraft, säkerhet och miljö. AQ Enclosure Sollefteå AB har en organisation med 
korta beslutsvägar och stora möjligheter för den anställde att påverka verksamheten. För rätt person 
finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget och även inom koncernen.  
 
AQ Enclosure Sollefteå AB ingår i AQ Group AB som är en av Sveriges ledande leverantörer av 
komponenter och system till krävande industrikunder. Koncernen har 6500 anställda i Sverige, Finland, 
Bulgarien, Estland, Litauen, Ungern, Polen, Serbien, Kina, Thailand, Indien, Nordamerika, Canada, 
Mexiko, Brasilien och Italien. AQ Group grundades 1994 och är noterat på Nasdaq-börsen. 
Årsomsättningen uppgår till 4,7 miljarder SEK. AQG har högsta kreditvärdighet AAA. Se även 
www.aqg.se för mer information.  
 
Arbetsbeskrivning 
 
Den huvudsakliga uppgiften är att tillsammans produktionschefen och medarbetarna jobba för att möta 
produktionsmålen samt att driva förbättringar och effektiviseringar av produktionen för att öka 
produktivitet och kvaliteten.  

Rollen som produktionsledare innebär att du är underställd produktionschefen och i samarbete med 
honom: 

• Arbetsleda produktionspersonalen inom ansvarsområdet 
• Aktivt driva förbättringsarbetet i produktionen  
• Utveckla, och resursplanera produktionspersonalen inom ansvarsområdet.  
• Säkerställa att företagets kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete genomförs och vara delaktig i 

utvecklingen av detta arbete.  
• Samarbeta med övriga funktioner inom företaget.  

 
Förväntningar 
 
Du är en god kommunikatör, kan skapa förtroende, har förmågan att lyssna och har bra självförtroende. 
Du klarar av att parallellt arbeta med flera frågor och i vardagen ta de beslut som krävs. Du har ett 
stort ledarskapsintresse, teknikintresse och sätter laget före jaget. Du är en naturlig ledare som 
har förmågan att skapa ett positivt, utvecklingsinriktat arbetsklimat som lägger grunden för 
måluppfyllelse och långsiktig utveckling. Du är analytisk och strukturerad och kan snabbt få vana i vårt 
affärssystem Monitor.    

 Meriterande är om du har: 
 
• dokumenterad ledarerfarenhet. 
• erfarenhet från tillverkande industri och/eller montagearbete.  

 
 
På AQ är vi stolta över vår arbetsmetodik och vårt varumärke. 
 
Vi uppfattas av våra kunder som kompetenta, nytänkande och med kundens affär i fokus. Våra 
medarbetare är vår största tillgång i vår relation med kunderna. Det är därför viktigt för oss att arbeta 
långsiktigt och med hela hjärtat med i varje situation. Vi har ofta sociala aktiviteter där vi stärker 
gemenskapen och bygger relationer både internt och med våra kunder. Det bidrar till en engagerad och 
positiv anda där våra medarbetare hjälps åt för att lösa kundens uppdrag på bästa sätt. Det ger dig och 
oss en stimulerande och trivsam företagskultur att utvecklas i. På AQ har vi kul på jobbet, hjälper 
varandra och har en härlig stämning, vi ser gärna att du blir en del av den. 
 
Placeringsort 
Sollefteå  
 
Din ansökan  
Tycker du att detta låter intressant och att det passar väl in på dig? Skicka i så fall CV och personligt 
brev till personal.aqenso@aqg.se, senast den 2019-11-30. Urval kommer att ske löpande, så skicka 
gärna in din ansökan redan idag.  
 
 
 
 



Övriga frågor 
Allmänna anställningsvillkor styrs av kollektivavtal och lokala regler och avtal. Tillträde snarast möjligt. 
Har du frågor om tjänsten så får du gärna ringa eller maila Joakim Falk, VD, på 0620–25601 eller 
joakim.falk@aqg.se . Jens Forsberg Produktionschef, på 0620–25606 eller jens.forsberg@aqg.se 
 


