
INVENT YOURSELF
RESHAPE THE WORLD
——

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB är en 
världsledande aktör inom samhällsbygg-
nad, utvecklar, tillverkar och marknads-
för 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 Byggnadsämnesför-
bundet och har kollektivavtal med 
IF Metall och Unionen/Sveriges Ingen-
jörer Ledarna.

——
JOIN US

Gyproc söker en

PRODUKTIONSOPERATÖR – 5-SKIFT

ARBETSBESKRIVNING

Som produktionsoperatör har du en viktig funktion för att vi ska 
kunna nå företagets mål. Arbetsuppgifterna är varierande och 
innefattar produktionsövervakning, produktionsomställningar, 
truckkörning och kvalitetskontroll där högsta prioritet är säkerhet 
och anläggningsutnyttjande. I rollen har man ansvar för produk-
tionsutrustningen vilket innebär felsökning, byte av förbruknings-
material och operatörsunderhåll. Du kommer att ingå i ett skiftlag 
på sex operatörer och du rapporterar till Driftschefen för skiftet. 
Arbetet utförs i nära samarbete med samtliga medlemmar i skif-
tet och kommunikationen sker till stor del via telefon i headset.

En annan del av rollen är arbete med förbättringar. Vårt mål är 
att bli en fabrik i världsklass och som operatör får du möjlighet 
att delta i förbättringsprojekt som till exempel är inriktade mot 
operatörsunderhåll, säkerhet och produktivitet.

Arbetsformen är 5-skift vilket innebär att helg- och nattarbete 
ingår i schemat och du kommer att ingå i produktionsavdelningen 
på fabriken i Bålsta.

DIN PROFIL

Vi söker dig som är minst 18 år och har gymnasieutbildning med 
godkända betyg, gärna med teknisk och/eller praktisk inriktning. 
Utöver detta ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete i industri-
miljö, truckkort och datorvana. För att lyckas i rollen är det också 
ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket. Som 
person är du kvalitetsmedveten, nyfiken, drivande och ansvars-
tagande med en god förmåga att kommunicera och samarbeta. 

PLACERING

Tjänsten är placerad i Bålsta.

ANSÖKAN

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2019-12-31 
till: HR-teamet@saint-gobain.com, märk ansökan med ”Produktions-
operatör”. Vi behandlar ansökningar löpande.

VILL DU VETA MER?

Frågor om tjänsten besvaras av Carina Ramberg, Produktionschef, 
tel: 072-452 64 35 eller e-post: carina.ramberg@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, GYPROC De första gipsskivorna på den svenska mark-
naden importerades från England i slutet av 20-talet. 1957 började Svenska Gyproc 
AB att tillverka gipsskivor i Varberg och 1964 byggdes fabriken i Bålsta. Gyproc  
erbjuder bred kompetens och flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fukt- 
resistens för en sund och god inomhusmiljö. På Gyproc arbetar cirka 135 anställda och 
huvudkontoret och produktion ligger i Bålsta, nordväst om Stockholm.


