VD Höganäs Borgestad Energi- och Ugnsteknik
Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB erbjuder ugnstekniska och mekaniska tjänster
samt stoftavskiljning med inriktning mot energiverk, pappers-, stål- och gruvindustrin. Vi
tillverkar, levererar, installerar och underhåller kompletta anläggningar för
kremationsbranschen. Bolaget tillhandahåller projektledare, arbetsledare, licenssvetsare och
reparatörer för industriugnar, kremationsugnar, värmebehandling, rökgasrening,
transportörer samt närliggande områden.
Om koncernen
Höganäs Borgestad utvecklar, tillverkar och levererar eldfasta produkter, installationer,
högtemperaturlösningar och design för olika industrisegment. Idag är Höganäs Borgestad en
ledande leverantör på den eldfasta marknaden i Norden och koncernen har en global
närvaro inom ett antal utvalda applikationsområden. Koncernen omsätter ca 900 MSEK och
är i stark tillväxt.
Läs mer: www.hoganasborgestad.com
Om jobbet:
Som VD hos oss leder du verksamheten i rätt riktning genom långsiktigt engagemang,
målinriktning och affärsmässighet. Du jobbar operativt i verksamheten med allt från
offert/kalkylering, kundbearbetning, marknadsföring till att utveckla våra processer.
Du arbetar med dagliga frågor och stöttar, utvecklar och skapar engagemang hos dina
medarbetare.
Du driver strategifrågor och ansvarar för bolagets fortsatta långsiktiga utveckling. Du
säkerställer att verksamhetsmål, budget och resultat för organisationen uppfylls samt
ansvarar för rapportering. Som VD kommer Du har fullt resultatansvar och rapporterar till
bolagets styrelse.
Personliga egenskaper:
Du är duktig på att kommunicera och har förmåga att skapa förtroende och goda
samarbeten både internt och externt.
Som person är du prestigelös och trygg och du sprider positiv energi till din omgivning. Vi
söker dig som står för ett modernt, transparent och coachande ledarskap och du har en god
förmåga att engagera och utveckla dina medarbetare. Du har ett starkt driv i kombination
med hög affärsmässighet och vilja att utveckla och växa din verksamhet.

Kvalifikationer:
Några års dokumenterad erfarenhet av ledande befattning, med personalansvar, gärna som
VD eller försäljningschef i ett mindre eller medelstort privat bolag.
Relevant utbildning, gärna med ekonomisk inriktning
Erfarenhet av budgetansvar och prognosarbete
Erfarenhet av att kalkylera och räkna på affärer.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.
B-körkort
Meriterande är teknisk kompetens och erfarenhet från industrin
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar
ansökningskraven.
Övrigt
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Placeringsort är Gävle med arbetsområde Sverige.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 15 maj 2022.
Skicka din ansökan till: jobb.energi-ugnsteknik@hoganasborgestad.com
Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber oss kontakter från medie- och
rekryteringsföretag.
Kontaktpersoner
Niclas Sjöberg, VD Höganäs Borgestad Holding, 070-554 43 86
niclas.sjoberg@hoganasborgestad.com

