
VoltAir söker Produktionschef till Torsby 

 
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med stor möjlighet att påverka. 

  
VoltAir System AB konstruerar, tillverkar och levererar marknadens mest energieffektiva 
luftbehandlingsaggregat. Vårt standardsortiment innefattar även traditionella fläktrum, 

inspektionsdörrar och luckor samt kanalsystem av isolerade sandwichelement. Försäljningskontor 
finns i Stockholm och Göteborg och produktion sker i Torsby, Värmland. 
 

Voltair AB ingår Volution-koncernen som är verksam i Europa med huvudkontor i UK. Gruppen 
består i dagsläget av totalt av 14 företag som främst arbetar inom ventilation. Vi är nu inne i en 

expansiv fas och förväntas växa ännu mer framöver. 
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

Som produktionschef ansvarar du för tillverkning av luftbehandlingsaggregat på fabriken i 
Torsby samt platsmontering hos kunder i Norden.  Du säkerställer leveranser och 
installationer av Luftbehandlingsaggregat i enlighet med kundkontakt. Du driver 
förbättringsarbete inom produktion och installation samt agerar som projektledare vid 
Platsmontering. Du utvecklar såväl verksamheten inom ditt ansvarsområde som personalen 
och arbetsmiljön. Du ser till att avdelningen arbetar mot gemensamma mål och du agerar som 
en förebild och inspiratör.  
 

Kvalifikationskrav 

Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom Bygg, teknik eller 
logistik. Du har flera års erfarenhet från ledande roll inom Bygg & Anläggning-,                    
produktion-, eller processindustri. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du är 
utåtriktad och tycker om att utveckla medarbetare och arbetssätt. Du har ett stort eget driv 
samt är ansvarstagande och lösningsorienterad. Som ledare är du såväl tydlig som lyhörd och 
känner dig bekväm även i utmanande situationer.  
 
Varaktighet och placering 
Tillsvidareanställning på heltid fr o m snarast. Placering på fabriken i Torsby. 
 
Vill du veta mer? 
Har du frågor får du gärna kontakta rekryterande chef Jonas Åkesson, Telefon: 073-0266440 
E-post: jonas.akesson@voltairsystem.com, eller HR Pernilla Sundén via e-post 
pernilla.sunden@volutiongroup.se eller telefon +46(0)470 70 77 01 
 

Välkommen med din ansökan via e-post till pernilla.sunden@volutiongroup.se senast 2017-11-30, 
urval och intervju sker löpande. 

Din ansökan behandlas konfidentiellt. 

 


