
 
 

Manager Pre-Production and Post-Production 
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 tryck, 
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 en ny tjänst som  
”Manager Pre-Production and Post-Production” 
Din roll innefattar att leda det team av medarbetare som jobbar i vår förberedelse innan produktion och 
vid slutförandet innan leverans till kund. I förberedande arbete ingår godsmottagning, lager, plockning 
av råmaterial och slittning av rullmaterial innan produktion. 

Du ansvarar för att undvika kostsamma driftstopp och andra störningar i produktion och har därmed 
god kännedom och erfarenhet kring att standardisera och skapa robusta processflöden från tidigare 
produktionsarbete. 

I slutförandet av vår produktion så ingår kvalitetskontroller, packning och förberedande arbete för 
transport. För att möta kundernas förväntningar i leverans behöver du vara kvalitetsmedveten, noggrann 
och ha respekt för produkterna.  

Du kommer utmanas med förändrade förutsättningar som kräver förmåga till kreativa lösningar och god 
dialog med kollegorna och ett ständigt förbättringsarbete. Du har tidigare erfarenhet av personalansvar 
och kan skapa och underhålla konstruktiva relationer med både nya och gamla medarbetare.   

Du kommer att kombinera och varva dagen med både administrativa och praktiska arbetsuppgifter och 
det är viktigt att du är närvarande och tillgänglig på avdelningarna varje dag. 

Personen som vi söker har:  
• God förståelse och erfarenhet från att arbeta med komplexa produktionsprocesser  

• Lösningsorienterad och kunna effektivisera och standardisera processflöden   

• Stresstålig när det är många bollar i luften 

• Prioriteringsförmåga och van vid att fatta snabba egna välgrundade beslut 

• Tålmodig och pedagogisk 

• Kunna stötta och motivera kollegor 

• God kommunikation och är van vid att jobba i team och leda personal 

• God förståelse för kvalitet och är noggrann 

• Datorvana med grunderna i Microsoft Office samt något ordersystem 

 

Tjänsten avser dagtid på heltid och är förlagd till vår anläggning i Ängelholm. 

Välkommen med din ansökan genom formuläret på hemsidan! 


