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Dinair/AAF är en av Europas största tillverkare och leverantör av ventilationsfilter, stoft- och rökgasfilter
med över 100 års erfarenhet. Sedan 2016 ingår vi i AAF International med Daikin som huvudägare. AAF
driver forskning samt produktutveckling och har ett komplett produktsortiment av hög kvalité. Vi tar vårt
uppdrag på största allvar och lägger stora resurser på att utveckla våra produkter och metoder för att
vara i framkant. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder de bästa produkterna och smartaste lösningarna.
Dinair AB har huvudkontor i Vadstena och vi finns representerade i hela Sverige med ca 120 anställda.
Våra två produktionsanläggningar finns i Horndal och Kinna.

HR PARTNER

Together We can bring clean air to life.™

HR Partner
Vi söker en HR Partner till vårt
huvudkontor i Vadstena!

I din roll som HR-partner på Dinair AB kommer du att arbeta proaktivt, coachande och konsultativt med
verksamhetsnära stöd till chefer. Arbetet inkluderar såväl strategiska, taktiska som operativa HR-frågor.
I rollen ingår att driva HR-perspektivet i verksamhetens ledningsgrupper. Du stöttar aktivt cheferna i
förändringsarbetet, ledarskaps- och teamutveckling, personalekonomiska resonemang, avtalstolkning,
arbetsrätt och samverkansfrågor, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. Du deltar i och/eller driver
utvecklingsprojekt inom HR-området. Ett av de viktigaste fokusområden är att ständigt utveckla och driva
arbetet med att attrahera och behålla värdefulla medarbetare. Kultur- och värderingsstyrda frågor utgör
en grundläggande bas och HR-partnern är en förebild i efterlevnad av värderingar och engagemang.

Ansvarsområden:

� Operativt chefsstöd kring exempelvis kompetensförsörjning, avtalstolkning, arbetsrätt och rehabilitering.
� Att självständigt driva, utbilda, handlägga och administrera processer och ärenden.
� Rapportering och uppföljning av HR-processer.
� Driva företagsövergripande projekt inom HR-området, t ex utbildningar eller hälsofrämjande aktiviteter.
� Fackliga relationer och förhandlingar.

Du får möjligheten att hantera utmanande personalfrågor där din professionalism och dina kunskaper
sätts på prov och kommer till sin rätt. Du har frihet att planera din dag men anser att förändringar och
omprioriteringar är en självklarhet.

Din profil:

Du som antar denna utmaning har en akademisk examen inom HR-området alternativt motsvarande
utbildning eller arbetslivserfarenhet. Du har några års praktisk erfarenhet från operativt HR-arbete, helst
inom tillverkningsindustrin.

Som person är du en duktig kommunikatör, såväl muntlig som skriftlig kommunikation både på svenska
och engelska då vi ingår i en internationell koncern (AAF International). Med ditt genuina intresse för HR-
arbete och yrkeserfarenhet inom området, är du en trygg, förtroendeingivande och ansvarsfull person. Du
tar dig an arbetsuppgifter med stort engagemang och professionalism och har personlig utveckling och
verksamhetsutveckling som ledstjärna i ditt arbete.

För att lyckas i rollen trivs du med att arbeta i ett högt tempo i en kravställande roll där du tillsammans
med avdelningschefer driver gemensamma frågor från start till mål.

I din vardag arbetar du främst i Officepaketet. Erfarenhet av affärssystemet SAP eller annat ERP system
är meriterande.

Du rapporterar till VD och placeringsort är på vårt huvudkontor i Vadstena. Vi ser helst att du utgår från
Vadstena men för rätt personlig lämplighet kan annan placeringsort tillämpas. Det förekommer resor i
tjänsten, varför B-körkort krävs.

Låter tjänsten intressant?
Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan redan idag! Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt
vid personliga egenskaper och ditt engagemang.

Skicka din ansökan och CV på engelska till Sintija Briede, HR Manager, sintija.briede@dinair.se.
Ange referens ”HR Partner”.

Uppstart: Enligt överenskommelse
Ort/Placering: Vadstena med omnejd
Omfattning: Heltid

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningstid: Ansök senast 18 oktober.


