Företagsbeskrivning
Källbergs Industrier AB är det lilla globala livsmedelsföretaget i Töreboda med grym kunskap om
äggprodukter sedan 1945. I över 70 år har Källbergs arbetat med att utveckla och förfina
produkter med ägget som bas. Vi ligger i framkant när det gäller produktutveckling och innovation.
Vi har som mål att fortsätta expandera både i Sverige och utomlands och vi vill vara ett av de
ledande företagen i världen när det gäller förädlade äggpulverprodukter.
I Törebodafabriken arbetar cirka 80 anställda och omsättningen är cirka 350 miljoner kronor per år,
varav över 60% är export. Källbergs erbjuder kvalificerade äggbaserade produkter samt hel- och
halvfabrikat främst till kunder inom majonnäs-, läkemedels- och bageriindustrin. Företrädesvis i
pulverform. Källbergs är världsledande på petit-choumixer för både ugnsbakade och friterade
varianter. Kunderna är de flesta större livsmedelsproducenterna och företagets produkter ingår i
många välkända varumärken. Vi är bl.a. certifierade enligt FSSC 22000. Företaget präglas av öppen
atmosfär och befinner sig i en positiv och framåtskridande anda där teamkänslan är viktig och
möjligheten att påverka är stor. Produktionen bedrivs i olika skiftlag.

Produktionschef
Denna tjänst innebär variation och stort ansvar i dina arbetsuppgifter, bland annat kommer Du att
arbeta med att säkerställa kompetensnivå och utveckla våra medarbetare samt leda och fördela
arbetet inom ansvarsområdet. Vidare innebär arbetet att driva och förbättra ordning och reda
samt säkerställa hygienkraven för verksamheten.
Du kommer att ansvara för att upprätta och initiera rutiner/instruktioner inom ansvarsområdet
samt driva/delta i projekt av olika slag som sker i nära samarbete med våra medarbetare.
Du har ansvar för investeringar och budget samt uppföljning inom området. Du kommer att ingå i
Källbergs ledningsgrupp. Slutligen ska Du vara en god ledare och förebild samt ambassadör för
Källbergs gemensamma värderingar. Vi lägger stor vikt vid att du levererar enligt målbild och vår
strategi. Genom kommunikativt och delaktigt ledarskap utvecklar du verksamheten. Du skapar
enighet kring vision och värderingar, för att lyckas med detta krävs ett aktivt arbete med att
coacha och utveckla dina medarbetare. Tillsammans formar vi en kultur som innebär att vi säger
vad vi ska göra, och gör vad vi säger.
Vi söker främst dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap med goda resultat. Du är
målfokuserad och kvalitetsmedveten. Du är en lyhörd person, en god kommunikatör och har
förmåga att skapa delaktighet och kunna förmedla medarbetarnas ansvar i sina roller. Som chef
är Du tydlig och Du involverar. Du levererar värde och tar ansvar. Du är tydlig – i dina
förväntningar, din återkoppling och din kommunikation. Du involverar – genom att visa tillit,
delegera och skapa förutsättningar. Du tar ansvar – genom att utveckla verksamheten, ta fullt
ägarskap och genomföra ständiga förbättringar. Du levererar värde – genom att förstå och agera
utifrån kundernas behov, göra prioriteringar och ta ansvar för helheten.

Källbergs arbetar med Visionen ”Alla vill vara en del av oss”.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontaktar du Platschef Jonas Lundin på tel.nr 070/282 69 89 e-post
jonas.lundin@kallbergs.se . Ansökan skickas till HR e-post hr@kallbergs.se
Inkommande ansökningar hanteras löpande
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.kallbergs.se

