ER-Saha Oy on yksityinen Viitasaarella toimiva erikois- ja asiakastuotteisiin keskittyvä sahalaitos. Liikevaihtomme on noin
50 milj. euroa ja tuotanto 200 000 m³ vuodessa. Viennin osuus tuotannosta on noin 80 %. ER- Saha Oy:n saha sijaitsee
maan parhaalla puuraaka-ainealueella Keski- Suomessa. Tuotannostamme 60 % on mäntyä ja 40 % kuusta. Työtä tehdään nykyaikaisella tuotantoteknologialla perinteitä vaalien. Meille on kunnia-asia huolehtia tuotanto- ja toimitusketjun
kilpailukyvystä, sekä tuotteiden laadusta ja toimitusvarmuudesta.

Haluamme vahvistaa kehittyvää joukkoamme hakemalla vakituiseen työsuhteeseen

TUOTANNONSUUNNITTELIJAA

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ

Vastaat ER- Saha Oy:n tuotannonsuunnittelusta toimitusketjuun
saakka. Työtehtäviisi kuuluvat tukkien vastaanoton suunnittelu,
sahan ja paketoinnin tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus sekä laadun
ja tuotannon saantojen seuranta ja varmistus. Lisäksi toimit tiiviissä
yhteistyössä tuotanto-, myynti- ja hankintaorganisaatioiden kanssa
ja varmistat tilaustemme oikea-aikaisen tuotannon ja toimitusvarmuuden aina loppuasiakkaalle asti.

Vastaat ER- Saha Oy:n sahatavaran myynnistä yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Myyntialueenasi on Eurooppa ja kotimaa.
Tehtäviisi kuuluu vastata nykyisistä asiakassuhteista ja uusasiakashankinasta myyntialueellasi. Lisäksi toimit tiiviissä yhteistyössä
tuotanto-, myynti- ja hankintaorganisaatioiden kanssa ja varmistat
tilaustemme oikea-aikaisen tuotannon ja toimitusvarmuuden aina
loppuasiakkaalle asti.

Hakijalta edellytämme:
Pystyt organisoimaan päivittäisen työn muuttuvassa ympäristössä, pitäen langat käsissäsi. Näet myös suuremman kuvan taustalla ja suhtaudut
työn kehittämiseen innokkaasti ja päämäärätietoisesti. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, paineensietokykyä ja organisointitaitoja sekä päätöksentekokykyä. Tärkeintä meille on kuitenkin aito sekä innovatiivinen asenne ja ote työhön. Saat kattavan perehdytyksen
käytännön työhön kokeneilta sahateollisuuden ammattilaisilta.
Hakijalta odotamme:
• Soveltuvaa koulutusta tai vastaava työkokemusta
• Kykyä käyttää nykyaikaisia prosessiohjelmistoja ja tietotekniikkaa
• Sujuvaa suullista ja kirjallista viestintää (suomi ja englanti)
• Hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteishenkeä
• Itsenäistä työotetta ja oma-aloitteisuutta
Me tarjoamme:
• Vakituisen työsuhteen suomalaisessa, perheomisteisessa ja kansainvälisesti toimivassa yrityksessä, jolla on pitkä historia sekä vahva paikka alallaan
• Monipuolisen ja mielenkiintoisen työtehtävän, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi
• Kattavan perehdytyksen ja osaavan tiimin tuen
• Viihtyisän ja turvallisen työympäristön Viitasaaren luonnonkauniissa maisemissa
• Mielenkiintoisen ja itsenäisen työn matalassa organisaatiossa kilpailukykyisillä ehdoilla
Eduksi katsomme:
• Työkokemuksen tuotannonsuunnittelutehtävistä ja / tai myyntitehtävistä
• Toimialakokemuksen
• Sahateollisuuden prosessien tuntemuksen
Tartu haasteeseen ja tule mukaan jatkamaan ER-Saha Oy:n menestystarinaa!
Lisätietoja tuotannonsuunnittelijan tehtävästä antaa tuotantojohtaja Petri Säteri 040 571 2646 petri.sateri@ersaha.fi
Lisätietoja myyntipäällikön tehtävästä antaa toimitusjohtaja Olli Poutanen 040 064 1743 olli.poutanen@ersaha.fi
Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee jättää otsikolla Tuotannonsuunnittelija osoitteeseen petri.sateri@ersaha.fi ja
Myyntipäällikkö osoitteeseen olli.poutanen@ersaha.fi. Hakuaika molempiin tehtäviin päättyy 15.2.2021.

