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Plant Manager  
  
To lead and develop a major production unit in Sipoo  
  
Would you be interested in leading the biggest production unit of a domestic family company operating 
globally? If so, please apply for this Plant Manager position of K. Hartwall Söderkulla Production Unit!  
   
K.Hartwall Oy Ab serves postal and parcel delivery, automotive industry and retail industry with logistic 
solutions enhancing the additional value of clients’ processes. The metal products and solutions, which are 
based increasingly on automation, are manufactured in Finland, Continental Europe and Asia. The product 
range includes logistical solutions, that are planned and manufactured for client specific needs. 
  
The Finnish production unit and the headquarters of K. Hartwall Oy Ab are located in Söderkulla, Sipoo. The 
state-of-the-art production is well taken care of with investment projects and continuous training of the 
personnel. The production facility is ca. 10.000 square meters and about half of the production of the whole 
company takes place in Söderkulla.   
 
Great products by great people - YouTube 
  
Plant Manager plans, organises, and leads the operations of the whole manufacturing unit, and is responsible 
for the real estate management and development of the facility. The closest team consists of six Foremen and 
one Production Planner. Depending on seasonal variation the whole personnel varies from 100 to 150 
employees. Plant Manager reports to their superior, Head of Delivery Operations who is a member of the 
Executive Management Team of K.Hartwall Oy Ab.  
  
Current Plant Manager is taking on new responsibilities within K. Hartwall and we are looking for an 
experienced successor for him. We are searching for a person with applicable academic degree and / or 
sufficient experience from leading production conducted in shift work. The industry experience of the new Plant 
Manager can be from process, metal or electronics industry. Most of all we are looking for great leadership 
capability and LEAN-experience. Due to the international working environment the Plant Manager should be 
able to communicate fluently in English. As a leader the person should be cooperative, great communicator, 
give responsibility and opportunities to develop their personnel. Due to the seasonal variation in demand and 
amount of personnel the role demands flexibility, negotiation skills and solution orientated approach. 
 
This opportunity offers you the chance to join a growing company with international insight. At K.Hartwall we 
believe in rewarding and recognizing our staff.  
 
If, on basis of the description above, you think you could be the right person to lead and develop our major 
production unit in Sipoo, please send your application to us – we will invite as many interested candidates as 
possible to discuss this position!  
  
CV and application can be sent through www.mercuriurval.fi with reference number FI-16930. Please send your 
application with salary expectation on 1.5.2022 at the latest. Additional questions can be asked by calling on 
Thursday 14.4. at 14 - 16 or on Wednesday 20.4. at 15 - 17 to Jouni Honkala, tel. 050 461 32 18 (recruiting 
superior) or sending an SMS to Juha Pohto in Mercuri Urval, tel. 0400 88 44 94.  
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8aDhHDZxLhk&data=04%7C01%7Cjuha.pohto%40mercuriurval.com%7C1ba6479d882c48f2288b08da1c702287%7C3cc043aa63a54373904f23630fa8ed24%7C0%7C0%7C637853565197526052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YsLOyvhZnnrBGCh2SHLl2csP2dh8EQCwJSObxk2%2FGIw%3D&reserved=0
http://www.mercuriurval.fi/


 

 
Tehdaspäällikkö  
  
  
johtamaan ja kehittämään 100 hengen tuotantoyksikköä Sipoossa  
  
Oletko tuotannon johtamisen ammattilainen, joka on kiinnostunut globaalisti toimivan kotimaisen 
perheyhtiön suurimman tuotantoyksikön operatiivisesta johtamisesta? Tule K.Hartwallin Söderkullan 
tuotantoyksikön vetäjäksi!  
  
  
K.Hartwall on posti- ja pakettikuljetusten, teollisuuden ja kaupan alan logistiikkaa palvelevia metallituotteita ja 
automatiikkaa valmistava yritys, jolla on tuotantoa Suomessa, Manner-Euroopassa ja Aasiassa. Tuotevalikoimaan 
kuuluu asiakkaille suunnitteltuja ja valmistettuja logistisia ratkaisuja.   
  
Suomen tuotantoyksikkö sijaitsee yhdessä K.Hartwallin pääkonttorin kanssa Sipoon Söderkullassa. Viimeisintä 
teknologiaa olevasta tuotannosta huolehditaan investoinnein ja jatkuvalla työntekijöiden kouluttamisella. 
Tuotantotilaa on noin 10.000 neliötä ja noin puolet koko yrityksen tuotannosta valmistetaan tässä yksikössä.   
  
Tehdaspäällikkö suunnittelee, organisoi ja johtaa koko tuotantoyksikön toimintaa sekä vastaa toimipaikan 
kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä. Hänen lähitiiminsä koostuu kuudesta työnjohtajasta ja yhdestä 
tuotannon suunnittelijasta. Henkilöstöä on kausivaihtelusta riippuen yhteensä 100–150. Tehdaspäällikkön 
esihenkilönä toimii K.Hartwallin johtoryhmään kuuluva Head of Delivery Operations.  
  
Nykyisen tehdaspäällikön siirtyessä talon sisällä uusiin tehtäviin, rekrytoimme hänelle kokenutta seuraajaa. 
Etsimme henkilöä, jolla on tehtävään soveltuva akateeminen koulutus ja / tai riittävä kokemus vuorotyönä 
toteutettavan tuotannon johtamisesta. Tehdaspäällikön toimialakokemus voi olla prosessi-, metalli- tai 
elektroniikkateollisuudesta. Erityisesti etsimme hyvää johtamiskykyä ja LEAN-osaamista. Kansainvälisestä 
toimintaympäristöstä johtuen edellytämme tehdaspäällikön pystyvän kommunikoimaan sujuvasti englannin 
kielellä. Johtajana tehdaspäällikön tulisi olla yhteistyökykyinen, sujuvasti kommunikoiva ja omalle tiimilleen 
vastuuta antava esihenkilö, joka haluaa nähdä henkilöstönsä kehittyvän. Kausivaihtelut kysynnässä ja 
henkilöstön määrässä edellyttävät myös joustavuutta, neuvottelutaitoja ja ratkaisuhakuisuutta.    
  
Jos tämän kuvauksen perusteella uskot, että sinä voisit olla sopiva henkilö johtamaan ja kehittämään Sipoon 
tuotantoyksikkömme toimintaa, niin lähetä hakemuksesi meille – kutsumme mahdollisimman monta 
kiinnostunutta keskustelemaan tarkemmin tehtävästä!  
  
CV:n ja hakemuksesi voit lähettää osoitteessa www.mercuriurval.fi viitenumerolla FI-16930. Lähetä hakemuksesi 
palkkatoiveineen viimeistään 1.5.2022. Jos haluat kysyä lisätietoja, voit soittaa to 14.4. klo 14 - 16 tai ke 20.4. klo 
15 - 17 Jouni Honkalalle, puh. 050 461 32 18 (rekrytoiva esimies) tai jättää soittopyynnön tekstiviestillä Mercuri 
Urvalin Juha Pohdolle, puh. 0400 88 44 94.  
  
 

http://www.mercuriurval.fi/

