
/ Nyanställning

NY PRODUKTIONSCHEF PÅ WILLO 

Genom åren har Willo fått frågan 
att kunna leverera färdigtvättade, 
monterade och slutpackade kompo-
nenter. Behovet av att vara med som 
partner under hela livscykeln för en 
produkt har blivit allt mer viktigt.

– Inom ramen för vår fortsatta affärsutveckling 
tar vi nu ytterligare ett stort steg för att bli 
helhetsleverantör till våra kunder, konstaterar 
VD Marcus Johansson. Vi har investerat i ett 

nytt renrum (klass ISO 8) som kommer att vara 
redo för serieleveranser under mars 2017. Till 
detta har vi även investerat i två blistermaski-
ner och erforderlig tvättutrustning för att uppnå 
de medicintekniska kraven på renlighet. 

Marknadschef Johan Backgård fyller i: 

– Förutom att vara med vid konstruktionsar-
betet och arbeta fram bästa designen, är det 
ofta lika viktigt att utveckla en bra tvätt- och 
paketeringslösning för produkten. Konkret 
innebär detta att Willo blir mer integrerad i de 

projekt vi har förmånen att vara delaktiga i. 
Produkten får en väl fungerande funktion och 
blir tillverkningstekniskt optimal och med bäst 
ekonomi.  

De senaste åren har Willo gjort stora investe-
ringar i verksamheten för att kunna ta ansvar 
för en större del av värdekedjan. Den nya 
fabriksdelen gör detta möjligt, eftersom mer 
yta har skapats för produktion, montering, tvätt 
och packning. 

I januari 2017 tillträder Henrik Wolf 
sin tjänst som ansvarig för Willos 
produktion. Henrik har en lång 
erfarenhet av ledande befattningar 
inom verkstad och industriteknik.

– Jag kommer närmast från företaget Xylem 
där jag har arbetat i olika roller under 
sammanlagt 18 år. Senast som verkstadschef 
för produktionsverkstäderna som tillverkar 
dränkbara mixrar, och dessförinnan som pro-
duktionsledare för ett bearbetningsavsnitt.

Henrik har också arbetat som lärare inom 
skärande bearbetning på Industritekniska 
programmet i Emmaboda. Han har en bred 
erfarenhet och kunskap inom tillverkning.

– Jag ser fram emot att tillträda som Willos 
nya produktionschef och anta de utmaningar 
och möjligheter som vi står inför. Det finns 
ett fantastiskt driv på Willo och att få vara en 
del av detta känns mycket inspirerande. 

JUST PRECIS!
Nyheter från Willo AB / Vinter 2016 

WILLO MÖTER DEN ÖKADE EFTERFRÅGAN AV 
HELHETSLÖSNINGAR

/ Satsningen på MedTech fortsätter
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TVÄTTSKÄRANDE BEARBETNING



”Willo är en bra samarbetspartner, 
inte rädda att säga vad de tycker och 
kommer med ständiga förbättrings-
förslag. De är en viktig och delaktig 
partner i vårt utvecklingsarbete.”
 
Citatet kommer från Projets teknikchef 
Andreas Nilsson, som Willo lärde känna på 
underleverantörsmässan på Elmia i november 
2015. Då var Projet på jakt efter en leverantör 
av specifika komponenter till deras produkter 
inom vattenskärning.

– Vi letade först och främst efter någon som 
kunde tillverka en väldigt komplex  hög-
tryckskomponent som sitter i en av våra 
produkter. Vis av erfarenhet vet vi att det är 
svårt att hitta rätt kvalitet på en sådan produkt, 
så Willo fick möjlighet att titta närmare på våra 
ritningar.

Kundansvarig på Willo är Johan Blomster och 
han presenterade ett upplägg som tilltalade 
Projet och i maj 2016 levererades den första 
komponenten. 

– Vi har imponerats av Willos innovationskraft 
och efter hand har vi lagt fler beställningar hos 
dem, berättar Andreas Nilsson. Det handlar om 
olika delar av högtryckskomponenter. Man kan 
säga att vi började med att köpa en liten detalj 
för att nu köpa en komplett produkt.

Men det är inte bara utvecklingen och produk-
tionen av detaljerna som utmärker uppdraget, 
utan även lager- och logistikflödet där Willo 
även ansvarar för den kundanpassade förpack-
ningen.

– Vi skickar leveranser en gång i månaden, 
packade och klara för Projet att skicka vidare 
till sina kunder. Nästa steg i processen blir 

att inte bara förpacka detaljerna var för sig 
utan i ett färdigt komplett kit, berättar Johan 
Blomster.

– Willo har kommit väldigt långt i sitt logis-
tikerbjudande och jag ser fram emot att hitta 
ytterligare förenklingar i vårt distributionsflö-
de, samtidigt som vi tillsammans fortsätter med 
teknikutvecklingen i oförminskad takt, säger 
Andreas Nilsson. 

Andreas Nilsson konstaterar också att det finns 
fler fördelar att samarbeta med Willo än de 
uppenbara inom produktion och logistik.

– Ja, jag vill framhålla Willos strikta sekretess. 
Willo har lång erfarenhet av att arbeta med 
branscher som medtech och kärnkraft, det 
kräver ett naturligt säkerhetstänk.

/ En bra samarbetspartner

HÖGT TRYCK I SAMARBETET

JULHÄLSNING

Vi vill önska er en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År. I år har Willo valt att ge ”en julklapp 
som håller en livstid” - Barncancerfonden. 

60-ÅRSJUBILEUMET 

Lördagen den 19:e november bjöds medarbe-
tare med respektive till Konserthuset i Växjö. 
Det blev tre rätters, underhållning och, som 
alltid när Willofolk träffas och har kul, dans. 

Tack till kunder och leverantörer för ett fint 
samarbete genom åren!

VI HÄLSAR SOFIA VÄLKOMMEN

Sofia Gustavsson är vår nya produktionsplane-
rare. Hon har tidigare jobbat på Dasa Control 
Systems AB, där hon haft ett flertal roller. 
Senaste rollen var chef över produktion med 
bl.a. inköp, planering och projektledning.

VÄXJÖ       0470-701400      mail@willo.se       willo.se

Willy Loeffel hade med sig såväl entreprenörsanda som teknisk skicklighet 
från sitt hemland Schweiz när han 1956 grundade Willo.  
Än idag står vi för samma värderingar och samma kundfokus.

/ Willohistoria   
Lång tradition av kompromisslös kvalitet


