Tufvasson Tesch är en totalleverantör av elteknik. Vi utvecklar och säljer innovativa och pålitliga produkter inom
tre affärsområden: strömförsörjning, förbindningsteknik och elkvalité. Vi har en bred kundbas. Våra
transformatorer används av allt från tung kraftindustri till sjukvård. Även våra kontaktdon, kablar och kablage
har stor spridning. Vår tredje hörnpelare är elkvalité, vi vägleder industri, banker och andra segment att minska
energiförbrukningen och uppnå maximal elkvalité. Tufvasson har 15 anställda och omsätter ca 73 MSEK. Sedan
2001 ingår man i Addtech AB.

VD till Tufvasson Tesch i Sigtuna
Våra förväntningar på dig som VD är att du förvaltar det som byggts upp och att du påverkar
utvecklingen och tillväxten av Tufvasson. Du är en entreprenör i själ och hjärta som gillar att utveckla
såväl verksamhet som medarbetare samtidigt som du har förmåga att skapa förutsättningar för en
hållbar ekonomi.
Medarbetarna på Tufvasson Tesch har olika specialiteter. Tillsammans är vi ett starkt team som
vägleder våra kunder när det gäller strömförsörjning, förbindningsteknik och elkvalité.
Tufvasson Tesch i Sigtuna består idag av ca 15 medarbetare och med en mindre produktion. Sedan
1991 har man ett dotterbolag i Polen, Breve-Tufvassons, med ca 80 medarbetare.
Vi söker en engagerad och prestigelös person med erfarenhet av ledarskap. Vi tror att du har en
bakgrund inom el alternativt annan teknisk utbildning kombinerat med ett starkt intresse för teknik.
Du är en relationsskapare och har erfarenhet av att göra internationella affärer. En kunskap om och
erfarenhet av vilka utmaningar man står inför när det gäller att driva en tillverkande produktion inom
industrin är starkt meriterande. Eftersom organisationen är relativt liten ser vi att detta också kan
vara din första roll som VD och att du tidigare har jobbat som exempelvis försäljnings- eller
marknadschef med kostnads/intäktsansvar.
I den här rekryteringen samarbetar Addtech med Cojn AB. Om du är intresserad av tjänsten så är du
välkommen att maila CV och personligt brev till louise.giljam@cojn.se eller katarina.nyqvist@cojn.se.

