
Nu söker Rimaster Electrosystem planerare till vår tillverkningsenhet i Rimforsa 

Rimaster Group och Rimaster Electrosystem AB fortsätter att växa och har en fortsatt positiv 

utveckling. För att kunna möta denna framgång och fortsätta att vara en ledande leverantör av 

utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och 

industriella system, söker vi nya medarbetare som vill bli en del av Rimaster. Då vi verkar på en starkt 

konkurrenssatt marknad arbetar Rimaster målmedvetet med att skapa en operativ effektivitet och 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Vad tjänsten innebär  

Rollen som planerare innebär att operativt anta en bred roll och ta ägarskap genom hela den 

tvärfunktionella process som produktionsplaneringen utgör. Det innebär att det i rollen ställs krav på 

att inta en proaktiv hållning och vara en ”doer”.  

Arbetet som planerare innebär en central position i organisationen och innebär att du till stora delar 

fungerar som ”spindeln i nätet” inom organisationen. Det innebär att aktivt ta del i och understödja 

en utveckling av såväl de egna processerna som internlogistiken och logistiken mellan Rimaster-

bolagen i stort. Arbetet är ofta av operativ typ med ansvar för aktiviteter kopplat till 

kundorderregistrering och planering av tillverkningsflödet i Rimforsa samt flödet mellan 

Rimasterkoncernen världen över. 

Vem är du 

För att arbeta som planerare på Rimaster Electrosystem krävs att du har god datorvana och har lätt 

att lära och effektivt arbeta i olika typer av datorsystem. Tidigare arbete i affärssystemet Monitor är 

meriterande. Du har goda kunskaper inom Office-programmen och har en god administrativ 

förmåga. 

Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av liknande arbeten inom 

produktionsplanering/logistik. 

Du kan kommunicera väl på såväl svenska som engelska. 

Personliga egenskaper 

Vi söker personer som trivs i en dynamisk miljö och som ser utmaningar i att vara delaktig i 

utvecklingen av Rimaster. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet är ofta av operativ typ 

där det ställs krav på handlingskraftighet och stresstålighet. Du bör vara en flexibel person som gillar 

att arbeta ”här och nu”. 

Givet planeringsavdelningens centrala funktion ser vi att du har god samarbetsförmåga samt goda 

kommunikativa förmågor. Du är en ansvarstagande lagspelare och jobbar effektivt och tar ditt arbete 

på största allvar 

 

Din ansökan  

Placeringsort är i Rimforsa, skicka din ansökan redan idag, urval och tillsättning sker löpande. Maila in 

din ansökan till hr@rimaster.com. Märk din ansökan med ”planerare” För mer information kring 

tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Baumann (HR) på 0494-795 53 eller via mail 

hr@rimaster.com. Det går även bra att kontakta Martin Hultenius (planering) på 0494-795 57 eller 

via mail mhu@rimaster.com. 
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Vi ser fram emot din ansökan! 


