Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt
grund genom opartisk mätning och redovisning. Vår roll är också att förmedla
och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell
råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla servicetjänster till nytta för våra medlemmar. Hos oss finns 800 medarbetare i hela
landet.

Vi söker en Chef för
verksamhetsområdet Mätningskvalitet
Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande
företag där du får möjlighet att vara med att påverka och
utveckla för framtiden. Våra värdeord inom Biometria är
opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du
för att vara väl insatt i företagets strategiska inriktning och
övergripande mål.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med
öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till
verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Verksamhetsområde (VO) Mätningskvalitet utövar kontroll över
all mätning som sker inom Biometria. Verksamhetsområdets
personal har stor påverkan på mätresultatet genom coaching av
virkesmätarens arbetssätt samt kontroll av modern teknik på
mätplatser.
Du ansvarar för att leda VO Mätningskvalitet som har ca 35
medarbetare Du medverkar i företagsledningen för Biometria
och rapporterar till vd Peter Eklund.

Läs mer om tjänsten på nästa sida

Biometria, Dag Hammarskjölds Väg 58 C, 752 37 UPPSALA
www.biometria.se
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Som chef för Verksamhetsområdet Mätningskvalitet deltar du
i processer när Biometria fastställer mätningsinstruktioner för
virke och biobränslen som handlas mellan köpare och säljare.
Du säkerställer att personalen utvecklar sin kompetens i fas med
den tekniska utvecklingen och introduktionen av ny teknik i
mätningen.

Vem är du?

Goda ledaregenskaper, främst för att leda personal med stark
yrkestradition, är en förutsättning för att lyckas inom tjänsten.
Du är en god kommunikatör och är van att strukturera metoder
för arbete och uppföljning.
Du har en högskoleexamen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Peter Eklund, tfn 070-373 97 35 eller
HR-chef Anna-Karin Normelli Callhammar, tfn 060-16 86 63.

Din ansökan

Skicka ansökan med cv till rekrytering@biometria.se senast den
12 november 2018.

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR (https://
datainspektionen.se).
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