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Rimaster är en partner och ledande leverantör kring utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, 
elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system. Kunderna är ofta 
världsledande produktägare inom sin bransch – exempelvis specialfordon för materialhantering, 
gruvindustri, skogsbruk och jordbruk samt applikationer inom industriautomation.  Vi är ett globalt 
företag med ursprung och huvudkontor i Rimforsa, Sverige. I dag har vi enheter för försäljning, 
design, utveckling och tillverkning i Rimforsa, Söderhamn och Horn i Sverige, i Czaplinek och Borne 
Sulinowo i Polen samt i Ningbo, söder om Shanghai, i Kina. Säljkontor finns även i Belgien, Frankrike 
och Tyskland. Rimaster har i dag cirka 1100 anställda i nio företag världen över. Läs mer 
på www.rimaster.se. 
 
 
Till Rimaster AB i Rimforsa söker vi nu en 
 

Global HR-chef 
 
Rimaster Group söker nu en affärsdriven Global HR-chef med passion för att utveckla, behålla och 
attrahera medarbetare och ledare. Rimaster Group har idag verksamhet i flera länder. I och med att 
företaget har expanderat kraftigt de senaste åren så föreligger ett allt starkare behov att samordna 
HR-frågorna i koncernen och få HR-medarbetarna att arbeta ännu mer affärsorienterat. Områden 
som särskilt pekats ut är personal- och ledarutveckling, strategisk kompetensutveckling och 
Compensation & Benefits. 
 
Inom Rimaster finns övertygelsen att ett starkt HR-fokus kan bidra till ökad lönsamhet genom att 
bl.a. koppla HR-investeringar till tydliga lönsamhetsmål. I styrelsen och bland ägarna finns ett genuint 
intresse för ledarskapsfrågor och av lärande i organisationen. I nuläget finns lokala HR-resurser i 
Rimasters dotterbolag. 
 
Globala HR-chefen kommer att rapportera direkt till CEO för Rimaster Group och kommer att ingå i 
Rimasters Global Management Team. 
 
Vem är det vi söker? 

Vi söker en mycket affärsdriven HR-chef som har flerårig erfarenhet av att framgångsrikt ha drivet 
och ansvarat för en HR-funktion i ett internationellt företag. Det är meriterande att ha erfarenhet 
från tillverkande företag. Du har PA-utbildning på Högskolenivå eller motsvarande. 
 
Som person är du handlingskraftig, initiativrik och tar ansvar. Du har förmågan att se saker utifrån ett 
strategiskt perspektiv och är van att självständigt driva förändringar. Som ledare utvecklar du andra 
genom att delegera, ge ansvar och coacha. 
 
Intresserad? 

För ytterligare information är du välkommen att ringa Stefan Johansson på Rely Consulting, 
0706 – 58 59 45. 
 
Du söker tjänsten via www.relyconsulting.se senast den 20 oktober 2018. Ansökningarna kommer att 
behandlas löpande. 
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