Vi söker en Label product specialist
Allmänt
Vår nya etikettfabrik i Åstorp fortsätter att växa och vi söker nu en produktspecialist. Eson Pac är en ledande Pharma
producent och vi söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa för att stödja våra kunder för att uppfylla sina
affärsmål i en dynamisk förändring som läkemedelsindustrin genomgår.
Som medarbetare inom Eson Pac arbetar du på en nybyggd fabrik i Åstorp med högeffektiv utrustning, nyinvesterad
maskinpark och med ett starkt team runt dig.
I ditt arbete kommer du arbeta tätt tillsammans med säljare, kollegor inom design och övriga organisationen. Du
rapporterar till Offer Solution Manager.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Utveckla och designa etikettlösningar inom Pharma segmentet
- Drivande projektledning inom specialistområdet Label både internt och tillsammans med kund/sälj
- Agera länk mellan sälj, inköp och produktion för att sy ihop kundens behov med materialval och effektiv produktion
- Bistå med expertis både internt och externt, samt delta i externa möten med säljare
- Optimera materialval efter produktens kravspecifikation samt utmana leverantörer i materialval
- Identifiera och optimera effektivast produktionsväg för en produkt
- Estimera produktionskostnader på mottagna RFQ
- Samarbete mellan produktutveckling och reprotekniska möjligheter
- Agera för att utveckla hållbara produkter på ett hållbart sätt
Vi söker dig som är/har
- Teknisk kompetens i konventionell och digital etikettgrafik
- Dokumenterade erfarenhet av kalkylering och estimering
- Engelska och svenska
- Dokumenterad arbetslivserfarenhet i produktion/utveckling av etiketter
Din profil:
Vi ser gärna att du är en lagspelare, noggrann, strukturerad och med förståelse för affären. Du är kvalitetsmedveten
och arbetar bra självständigt samt i grupp. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och ha ett intresse av att
medverka i hela kedjan och gillar problemlösningar. Du ska även vara tekniskt intresserad och vilja växa med oss för
att fortsätta vara i framkant.
Arbetstid/varaktighet
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Åstorp.
Om detta passar din profil och du är intresserad av nya möjligheter ska du skicka din ansökan till oss med ditt CV och
en kort presentation av dig själv till oss på e-postadressen hr@esonpac.com senast 2021-04-30. Märk din ansökan
med Pharma Åstorp
Vi hanterar ansökningar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.

Eson Pac provide solutions for the pharma packaging supply chain and will always have the best of our customers and the end-users in mind and
heart.
Our way of working is characterized of that we seek knowledge, we are professional, we are passionate, and we embrace. We believe that by
working in this way, we will reach our vision; to safeguard human life trough competence fuelled packaging.
Nalka Invest, a fully owned investment company in the IKEA group of companies, the founder family Eliasson and management, owns Eson Pac
Group. Eson Pac provides cartons, leaflets, booklets and labels to the Pharma-ceutical industry, in which expectations on their suppliers are most
demanding. More information is available at www.esonpac.com.

