KANDIDAADI INFORMATSIOON
TEHNILINE PROJEKTIJUHT

JUHI TERVITUS
Tere tulemast meie meeskonda!
Meie ettevõtte Saue tehases töötab kokku 150 kirglikku oma ala spetsialisti, kelle
eesmärgiks on toota ja valmistada erinevaid värskeid ja maitsvaid pagaritooteid,
mida toodetakse külmutatud toiduahela abiga.
Otsime

oma

meeskonda

tegusat

ja

entusiastlikku

tehnilist

projektijuhti

hooldustegevuse toetamiseks meie pagariäris Eestis. Sinust saab meie tehnilise
meeskonna liige Lantmännen Unibake Saue tehases.
Meie eesmärgiks on olla innovaatiline ning vastutustundlik ettevõte ning pakkuda
inimeste toidulauale suurt variatsiooni tooteid, mis mitte ainult ei täidaks, vaid ka
ületaksid nende ootusi.
Omalt poolt saan lubada tõeliselt positiivset õhkkonda, tugevat ja toetavat
meeskonda, iseseisvust ning parimat võimalust eneseteostuseks rahvusvahelises
toiduainetööstuses.
Loodetavasti aitab järgnev info Sul täpsemalt aru saada antud ametikoha ootustest
ja annab parema ülevaate meie ettevõttest lähemalt.
Kristjan Toomjärv
Saue tehase juht
Lantmännen Unibake Estonia AS

ETTEVÕTTE PROFIIL
Lantmännen Unibake on Soome juurtega pagarikoda, mis on suuruselt teine, 39
tehasega rahvusvaheline pagaritööstus Euroopas, mille tehased asuvad enam kui
20 riigis. Meie aastakäive on 1,2 miljardit eurot ja meil on 5600 töötajat. Peakontor
asub Taanis, Horsensis ja kaasaegsed pagaritöökojad on lisaks Taanile veel
Rootsis, Norras, Soomes, Poolas, Belgias, Saksamaal, Venemaal, Suurbritannias
ja USAs.
Põhjamaade turul oleme liidrid eelküpsetatud ja sügavkülmutatud toodete
valdkonnas. Meie laias valikus leidub kõike alates taignatest kuni
serveerimisvalmite toodeteni, nagu näiteks magustoidud, leiva-, kohvi-, toidu- ja
kiirtoiduained, pagaritooted ning sarvesaiad. Me pakume värskelt küpsetatud
tooteid just siis kui klient neid vajab.
Lantmännen Unibake Saue tootmisüksus alustas tööd 2013. aasta jaanuaris.
Tehases töötab viiel tooteliinil 150 töötajat, kelle käe all valmib 150 erinevat
külmutatud pagaritoodet. 98% Saue tehase toodangust eksporditakse
Skandinaaviasse.
Meie kaubamärkide hulka kuuluvad Hatting, Schulstad, Schulstad Pagari
lahendused, Schulstad Bake Off, Schulstad Royal Danish Pastry, Pastridor,
Korvbrödsbagarn, Paaskebrød, Skoga ja Vaasan.
Me saime oma nime Lantmännen Rootsi põllumajanduse tarbijaühistult, kuhu
kuuluvad 25 000 liiget ja kelle ideoloogia on läbi vastutusrikka lahenduse pakkuda
värsket toodangut otse põllult lauale.

MEIE VÄÄRTUSED
•
•
•
•

Koostöö – me väärtustame koostööd;
Hoolimine – me hoolime oma klientidest, töötajatest, koostööpartenritest,
ja keskkonnast;
Mitmekülgsus – rahvusvahelise meeskonnana pakume mitmekülgset ja
innovaatilist toodangut;
Vastutustunne – toodame vastutustundlikult.

PROJEKTIJUHI ROLL JA ÜLESANDED
Otsime oma meeskonda tegusat ja entusiastlikku tehnilist projektijuhti
hooldustegevuse toetamiseks meie pagariäris Eestis. Sinust saab meie tehnilise
meeskonna liige Lantmännen Unibake Saue tehases. Sinu töö hõlmab aeg-ajalt
reisimist meie asukohtade (Vantaa, Joutsena, Saue) ning kontaktide vahel meie
peakontoris Helsingis.

Sinu peamisteks ülesanneteks on:
•
•
•
•

Juhtida tootmisliinide ja hooldusega seotud projekte ja raporteerida
tulemustest;
Teha koostööd tehnilise juhiga ja toetada igapäevases tegevuses
tootearendust ja hooldust;
Pidada regulaarselt ühendust Unibake Internationali, teiste Lantmänneni
tootmiskohtade ja seadmete tarnijatega tehniliste küsimuste osas;
Oma vastutusala pidev täiustamine.

Meie ootused on:
•
•
•
•
•

Rakenduslik kõrgharidus või bakalaureusekraad;
Tehnilised teadmised ja oskused;
Head projektijuhtimise ja probleemide lahendamise oskused;
Oskus töötada süstemaatiliselt ja proaktiivselt;
Väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kasuks tuleb:
•
•
•
•

Töökogemus asjakohases valdkonnas ja/või teadmised pagariärist;
Head teadmised toiduainetööstuse tehnilistest protsessidest ja seadmetest;
Kogemus rahvusvaheliste seadmete tarnijatega töötamisel;
Soome keele valdamine.

Omalt poolt pakume:
•
•
•
•
•

Arenguvõimalusi;
Sõbralikku ja toetavat meeskonda;
Stabiilset töösuhet rahvusvahelises ettevõttes;
Konkurentsivõimelist töötasu;
Sportimise kompensatsiooni.
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