
 
 
 
 

 
 

 

UNDERHÅLLSKOORDINATOR KLOR/VCM 

 
Function:   Operation 
Grade:   Hay 36 
Location:   Sweden (Stenungsund) 

 
 
  
 
Som Underhållskoordinator arbetar du med att identifiera och prioritera underhållsbehovet i vår Klor/VCM-
fabrik samt säkerställa att utrustningen är tillgänglig vid planerade underhållsarbeten. Det ingår också i arbetet 
att kommunicera underhållsbehovet och vara länken på Klor/VCM gentemot centralt underhåll. Du förväntas 
vara aktiv deltagare i arbetslagets förbättringsarbete samt att du arbetar på ett skydds- och 
säkerhetsmedvetet sätt. 
 

 
 

• Identifiera och prioritera underhållsbehovet på Klor/VCM 

• Arbetet innebär ansvar för en arbetsgrupp gällande arbetsmiljöansvar, miljöskydd och 
säkerhetsansvar. 

• Du ansvarar även för rapportering/uppföljning av incidenter i Synergi samt att lägga in 
arbetsordrar/produktionsdata i SAP. 
 

 
 

• Vi ser att du har arbetslivserfarenhet från kemisk produktion eller inom likvärdigt område. 

• Som person är du utåtriktad och ansvarstagande och är bra på att samarbeta samt kommunicera med 
din omgivning. Vi ser att du som ledare har förmåga att kunna leda och motivera andra. 

• Hjälpsam, prestigelös och kan dela med dig av din kunskap samt lära av andra. 

• Du kan lösningsorienterat och strukturerat sätta dig in i komplexa problem. 

• Du är ansvarstagande och skapar en utvecklande och trevlig atmosfär tillsammans med dina kollegor.  

• Du har god datorvana och erfarenhet av att skriva arbetsordrar. 

• Arbetar och tänker du på ett säkerhetsmedvetet sätt eftersom det är ett fokusområde för INOVYN 
Sverige AB 

• Relevant utbildning inom process, teknik eller kemi. 

• Du är utåtriktad och bra på att samarbeta med din omgivning och du kan kommunicera i tal och skrift 
på svenska och engelska. 

 
 
 
INOVYN en del av INEOS, är en ledande producent av vinyler i Europa och är en av världens topp tre ledande 
producenter. Vi har en årsomsättning på 1,3 miljarder €, INOVYN har ca 4200 anställda och bedriver 
verksamhet i 8 länder i Europa inom kemisk produktion och marknadsförsäljning. 
 
INOVYNS portfölj består av ett omfattande utbud av klassledande produkter inom General Purpose Vinyl, 
Specialvinlyler, Organic Chlorine Derivatives, Klorbaserade produkter, Väte och Vinylteknik. INOVYN´s årliga 
produktionsvolym är cirka 10 miljoner ton. Mer information på www.inovyn.com och www.ineos.com.  

 
 
 

Skicka ditt CV senast den 30 september 2021 via mail: stenungsund.hr@inovyn.com (ange ” UH-Koordinator 

Klor/VCM” som ärende). 

Detta är en direktrekrytering av INOVYN. Vi kommer inte ta emot ansökningar från konsultföretag. 

DINA HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN 

DIN BAKGRUND & DINA EGENSKAPER 

 

ORGANISATION OCH ARBETSUPPGITER 

 

ANSÖKAN 

 

 

OM INOVYN 

 

mailto:stenungsund.hr@inovyn.com

