
 

Berry Superfos, ett företag inom Berry Global, designar, utvecklar och producerar innovativa formsprutade och värmeformade 
förpackningslösningar i plast. Vi är marknadsledare inom vårt område och fokuserar på hållbarhet. För att uppnå detta erbjuder vi 
alltfler både mat- och andra förpackningslösningar som kan återvinnas, använder liten mängd råmaterial och innehåller återvunnet 
material. Vårt huvudkontor ligger nära Köpenhamn i Danmark och vi har fabriker, säljkontor och distributionscenter i hela Europa 
och Balkan. I Berry Superfos blir du en del av en familj med ca 3700 medarbetare som tillsammans levererar en årlig omsättning på 
ca 781 miljoner Euro. Koncernspråk är engelska. 

Om Berry Superfos i Lidköping  
Berrykoncernen präglas av öppen och tydlig kommunikation vilket även gäller för anläggningen i Lidköping 
där företagskulturen är både öppen och prestigelös. Berry Superfos Lidköping 100 anställda designar, 
utvecklar och tillverkar innovativa förpackningslösningar. Vårt uppdrag är att tillföra värde till våra kunders 
produkter och vi strävar efter att erbjuda dem lösningar som stärker deras marknadsposition. Hela tiden, 
och i alla våra relationer, strävar vi efter att vara pålitliga, fördomsfria, hängivna, innovativa, fokuserade 
och socialt ansvarsfulla. Vi drivs av resultat och gör som vi säger. Vi inspirerar, vi lyssnar och vi förenklar. 

 
Vi söker en verktygstekniker 
 
Arbetsuppgifter och beskrivning 
I rollen som verktygstekniker arbetar du med analys/statusbedömning, underhåll, reparation, felsökning 
och förbättring av våra produktionsverktyg. Du är vår verktygsspecialist och säkerställer att produktions-
verktygen håller rätt kvalitet och effektivitet. 
 
Utifrån produktionsplan iordningställer du verktyg inför produktion samt provkörningar, allt i ett tätt 
samarbete med produktion och produktionsplanering. 
 
Du ansvarar för att relevanta reservdelar finns hemköpta och är upplagda för att verktygsunderhållet skall 
fungera på ett optimalt sätt.  
 
Arbetet är till stora delar självständigt där du arbetar med frihet under ansvar. Du har stora möjligheter att 
påverka och utveckla rollen samt arbetsinnehållet på verktygsavdelningen. Du är en del i vår underhålls-
avdelning och har ett tätt samarbete med kollegorna i denna grupp. Vid behov är du även med och stöttar 
underhållstekniker och på verkstadssidan.  
 
Din bakgrund och kompetens 
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med verktyg och verkstadsmaskiner eller motsvarande 
kompetens/utbildning. För att lyckas i rollen krävs processförståelse, att du har kvalitet som prioritet Ett 
samt ett lösningsorienterat förhållningssätt. God svenska i tal och skrift samt grundläggande IT-kunskap är 
ett krav. Plastkompetens och Truckkort (A+B) är meriterande. Med fördel har du även erfarenhet av 
mätteknik, ritningsläsning och verktygskonstruktioner samt svarvning, fräsning, svetsning och slipning. 
 
Personliga egenskaper 
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och har lätt att lära dig nya saker samt är förbättringsdriven och har 
en positiv attityd. Som person är du självgående, strukturerad, noggrann och flexibel.  
Du är ansvarstagande, gillar att samarbeta och lägger stor vikt vid säkerhet och kvalitet.  
 
Då vi tillämpar löpande urval ber vi dig att ansöka så snart du kan, dock senast 1 februari. 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, arbetstiden är dagtid och tillträde sker senast 1 april 
 
Vid frågor kontakta teknikchef David Wallin, 0510-310197 eller teamledare Morgan Andersson, 0510-
310161. 
 
Ansökan skickas till Anna-Karin Kent, HR: Anna-KarinKent@berryglobal.com, senast 2023-02-01 
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