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2019 köpte Aroma Dals Konfektyr i Bengtsfors där man producerar runt 200 artiklar som till exempel 
Gräddkola, skumbananer, dragéägg och olika chokladprodukter. Dals Konfektyr har runt 35 anställda och är 
inne i en fas med ökad produktion och investeringar i fastigheten. Vi söker därför en Fabrikschef som kan leda 
och driva arbetet med att effektivisera produktionen samt driva tekniska projekt både på Dals och bidraga till 
utveckling i hela Aroma koncernen.  

 
PLATSCHEF DALS KONFEKTYR 
 
Som platschef ansvarar du för verksamheten på Dals Konfektyr i Bengtsfors. Detta inkluderar att leda en 
organisation med ca 35 produktionsmedarbetare samt 4 tjänstemän som arbetar med 
produktionsplanläggning, inköp och administration. Den viktigaste utmaningen är att säkra att Dals producerar 
på mest kostnadseffektiva sätt enligt prognos och att man hela tiden ligger steget före med planläggning av 
personal, underhåll, inköp och annat.  I samarbete med kvalitetschef ansvarar tjänsten även för att 
kvalitetsarbetet och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs på fabriken.  
 
Utöver att leda arbetet på Dals kommer tjänsten ansvara för att driva projekt på Dals och vara involverade i 
tekniska projekt i hela Aroma där det sker tekniska investeringar och förbättringar.  
 
VEM ÄR DU? 
Du är en positiv person med stort driv och har erfarenhet från att leda verksamheter och organisationer inom 
produktion och tillverkning. Du är en erfaren ledare med förmågan att få dina medarbetare att gå mot samma 
mål och känna sig motiverade inför de förändringar som en organisation i utveckling kräver. Aroma är en liten 
och platt organisation där var och en förväntas bidraga själv i verksamheten och därför är motivation och 
tydliga mål viktiga redskap i ditt ledarskap.  
Du trivs med att vara ”hands-on” och har ett prestigelöst sätt att arbeta på. Samarbete är viktigt för dig och du 
är bra på att nätverka bland såväl leverantörer som kolleger på de andra fabrikerna i Aroma, där du själv bidrar 
med erfarenhet och kunskap.  
Som projektledare är du strukturerad och prioriterar det arbete som ger bästa resultat för företaget både 
kortsiktigt och långsiktigt.  
 
Du har utbildning på gymnasienivå och om du har erfarenhet från livsmedelsproduktion är det meriterande. 
 
WHATS IN IT FOR YOU? 
Vi erbjuder en självständig ledarroll där du får möjligheten att utveckla en verksamhet med stor potential och 
en lojal organisation. Tillsammans med dina medarbetare får du arbeta med några av Sveriges mest älskade 
godisklassiker i en verksamhet där det händer mycket. Aroma är ett företag med korta beslutsvägar och du får 
chansen att göra skillnad för båda organisationen och företaget.   
 
Känns detta intressant så skicka ditt ansökningsbrev och CV till Eivind Granås i Konfektyrfabriken Aroma AB 
som du även kontaktar om du har frågor. Intervjuer kommer ske löpande.  
 
 
Email: eivind.granas@aroma.se 
Telefon: 072 1922 150 
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