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Organisatorisk placering
Lager och logistikchef

Närmaste chef
Du rapporterar till närmaste chef som är Mats Comstedt

Utgångspunkt för ditt arbete
Du skall bygga förtroendefulla relationer till leverantörer och kunder, du arbetar professionellt med en affärsmässig inställning. Teamet 
du arbetar i är din styrka och du har ansvar för att medverka till en kreativ och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt 
mellan kollegor. Totalt är det 20 anställda i företaget.

Dina ansvarsområden
Som lager/logistikchef är du en nyckelperson i företaget och du har ansvar för alla transporter. Det omfattar även ansvar för lager och 
lagerpersonal, idag fem heltids anställda samt en deltid. Du skall upprätthålla ett av företagets viktigaste försäljningsargument, att 
kunna leverera varor snabbt och effektivt till våra kunder. 

Dina arbetsuppgifter
Planera och strukturera arbetet på lagret för att få bästa möjliga flöde. Hålla en hög service nivå mot våra kunder och skapa en god 
stämning hos lagerpersonalen med en bra team känsla. Försäljningen är säsongsrelaterad vilket gör att det även är aktuellt att vara 
delaktig i lagerarbetet. Vid stora inleveranser och vid perioder med högt tryck på utleveranser krävs att du är aktiv på lagret och är 
delaktig i det dagliga arbetet. Förhandla med transportörer och välja bästa transportlösningar vid både import och försändelser inom 
landet, i vissa fall är det även aktuellt med export av varor. Bevaka och följa upp inköpsordrar och ankommande leveranser. Arbeta 
i team med inköpare/produktansvariga för att säkerställa att leveranser kommer i tid på bästa möjliga transportsätt. Viktigt att du 
har förmågan att kunna planera långt fram i tid och ha en bra överblick för att leveranser och lagerarbetet skall flyta så smidigt som 
möjligt.

Övriga arbetsuppgifter
Förutom ovan nämnda arbetsuppgifter skall du i övrigt vara din chef och kollegor behjälplig, det kan gälla många olika funktioner som 
behöver utföras. Företaget verkar i en bransch som är mycket säsongsstyrd och det är under perioder större belastning på vissa delar 
av företaget.

Kvalifikationer
Erfarenheter från liknande arbete inom logisitik gärna med personalansvar. 
God datavana, framförallt kunskap i Microsoft Excel. 
Stresstålig. 
Svenska och engelska i tal och skrift. 
Körkort B (truckkort är ett plus). 
Båt eller fiskeintresse är meriterande.

Arbetstid
Kontorets öppettid och normal arbetstid är mellan 08.00 och 16.30 måndag till fredag med en halvtimmes lunch och är flexibel.
Periodvis, vid högsäsong är det aktuellt med övertid som kan infalla både före och efter normal arbetstid. 

Vi erbjuder 
Fast månadslön och semesterersättning enligt avtal.
Försäkringsförmåner, hälsovård-, olycksfall-, pensions- och sjukvårdförsäkring
Motion och friskvård
Mobiltelefon


