
 
 

Produktionsplanerare 
 
Nile är ett ungt snabbt växande företag med fortsatta fantastiska framtidsutsikter. Vi finns i 
nybyggda fräscha lokaler och jobbar med moderna och tekniskt avancerade maskiner. Nile 
utvecklar och producerar innovativa skräddarsydda produkter för stora globala kunder, 
främst inom medicinteknik. Tillverkning av produkterna baseras på kombinationer av olika 
tekniker såsom otryck, stansning, sammansättning, förpackning med mera.  
 
För Nile är det kundernas behov som styr vår utveckling, inte vad vi idag använder för teknik. 
Detta gör Nile unik och attraktiv på världsmarknaden. Precis som produkterna vi tillverkar 
som har långa livscykler så är också våra relationer med kunderna långsiktiga och 
väletablerade. Detta ger en otrolig stabilitet i affärerna och en långsiktighet få bolag kan 
mäta sig med. 
 
Business, teknik och produkter är viktiga kärnområden men allt detta hade inte varit möjligt 
om vi inte bestod av det fantastiska team vi är. Att ha ett roligt och utvecklande jobb anser 
vi är en mycket viktig bas i bolagets policy. Med den som bas kommer bra affärer, inte tvärt 
om. 
 

Till vårt team söker vi nu en planerare 
Dina arbetsuppgifter blir att samordna och planera vår produktion. Planering avser både 
beläggning av kundorders och personal i våra olika maskinlinjer som ständigt växer, idag 
ungefär 15 maskiner samt ca 30 medarbetare som jobbar blandat skift och dagtid.  
Dagliga koordineringar med flera olika avdelningar så som lager, order, inköp, ingenjörer och 
såklart operatörerna vid maskinlinjerna. Du kommer mötas av ständiga utmaningar i 
omprioriteringar när förutsättningarna förändras. Du ansvarar för att produkterna 
produceras i tid för att möta kundens leveransbehov.   
 

 Personen som vi söker har: 
• God förståelse och erfarenhet från att arbeta med komplexa produktionsprocesser  
• Bra överblick och känsla för helheten  
• Lätt att se sammanhang och påverkan vid förändrade förutsättningar 
• Lösningsorienterad och van vid att fatta snabba egna välgrundade beslut 
• Förmåga att optimera resurserna och vara flexibel  
• God kommunikation och är van vid att jobba i team 
• Har lätt för att läsa och förstå ritningar och instruktioner på svenska 
• God förståelse för kvalitet och är noggrann 

 
Planeringen i dagsläget utförs i enkel Excel-lösning och behöver uppgraderas med 
modernare och bättre struktur. Här kommer du som ny medarbetare ha en påverkan och 
vara med i process för framtagning av nytt planeringsverktyg.  
 
Tjänsten avser dagtid på heltid och är förlagd till vår anläggning i Ängelholm. 
 
Använd vårt ansökningsformulär på hemsidan eller skicka din ansökan till info@nile.se, dit 
kan du även skicka eventuella frågor. 
 
Välkommen med din ansökan! 


