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 Tjänsteansvarig Produktion
till Verksamhetsområde Utveckling/IT
i Sundsvall
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

Du tar ett helhetsansvar gentemot skogsbranschen för Biometrias
IT-tjänster inom produktions-området och agerar som intern beställare inom företaget. Du rapporterar i arbetet till Oskar Cederlöf som är Tjänstechef.
Du ansvarar för att följa upp användningen av tjänsterna,
intäkternas utveckling över tid samt att fånga kundönskemål och
förändringar i omvärlden för att kunna fatta nödvändiga beslut
om vidareutveckling eller annan förändring av tjänsterna. I detta
ingår också att ha en strategisk plan för hur tjänsterna skall utvecklas sett över en 5-årsperiod.

Läs mer om tjänsten på nästa sida
Biometria, Dag Hammarskjölds Väg 58 C, 752 37 UPPSALA
www.biometria.se
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Du representerar tjänsteområdet i Rådet för produktion och
transport vilket är ett bransch-gemensamt råd för att styra utvecklingen av våra IT-tjänster. Vi är just nu i en mycket intressant utvecklingsfas där skogsindustrins nya gemensamma system
för mätning och redovisning av all skogsråvara skall produktionssättas inom några år.
I tjänsten ingår också att vara en del av tjänsteledningen, där
strategiska beslut fattas och prioritering sker av vilka initiativ
som skall drivas.

Vem är du?

Du har troligen jobbat praktiskt med produktionsfrågor i skogsbranschen under några år. En akademisk examen inom det skogliga området är ett önskemål men annan praktisk erfarenhet som
bedöms likvärdig är också meriterande. Du har erfarenhet av
SDC:s nuvarande produktions-/ och redovisningstjänster sedan
tidigare.
Goda ledaregenskaper samt god kommunikativ förmåga är en
förutsättning för att lyckas i tjänsten och du trivs både med att
hantera strategiska frågor och mer detaljerade vardagsfrågor. En
god förmåga att prioritera och balansera olika aktiviteter för dig
och dina medarbetare är nödvändigt för att trivas i tjänsten.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Oskar Cederlöf, tfn 060-16 86 08.
Fackliga företrädare är Marie Söder för Unionen, tfn 060-16 87 78
och Jens Nordenberg för Akademikerföreningen, tfn 060-16 87 37.

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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