7/5/2022

Logistikchef | Autoform AB | Yobber.se

Logistikchef
Malung, Autoform AB
OM OSS
Autoform tillhör Autoform Group inom CalixKlippan-koncernen, som är Europas största
producent av vakuumformade produkter. Autoform utvecklar och producerar takboxar under
varumärket Calix, bagagerumsmattor/lådor m.m. till de flesta bilproducenter som finns
representerade i Europa.

OM TJÄNSTEN LOGISTIKCHEF
I takt med att Autoform växer behöver vi förbättra vår logistik och lagerhantering. Är du en
driven person som trivs med att leda en grupp mot uppsatta mål kommer du trivas hos oss.
Stort fokus kommer att ligga på att jobba med ständiga förbättringar och effektivisering.
I rollen som Logistikchef ansvarar du för att koordinera det dagliga lagerarbetet samt den
interna logistiken i fabriken. Till din hjälp har du en grupp linefeeders och lagerarbetare.I
tjänsten ingår också ett ansvar för daglig drift av fastigheten.

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2022-08-31
Tillträde:
enl. ök.
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev
Anställningsform:
Tillsvidare
Lön:
Enligt överenskommelse
Tjänstens adress:
Västra Industrigatan 20
782 33 Malung

DIN PROFIL
• En problemlösare med god förmåga att kommunicera
• Ansvarstagande, engagerad och lyhörd
• Noggrann med ett sinne för ordning och reda
• Initiativrik, med vilja och förmåga att ständigt utveckla både sig själv och verksamheten.

Kontaktuppgifter:
peter.paunovic@yobber.se

SÄRSKILDA KRAV
• Förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande kunskaper inom Officepaketet
• Erfarenhet av arbete i Monitor är extra meriterande
• B-körkort är ett krav

https://www.autoform.se/

UTBILDNINGAR
• Teknisk utbildning eller bakgrund är önskvärt
• Gymnasieutbildning är ett krav

YRKESERFARENHET
• Flera års erfarenhet från liknande position/arbetsuppgifter.

OM REKRYTERINGEN
Du kommer att skicka in ditt CV och personligt brev. Steg nr. 2 kan komma att bli en
videointervju. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med
att skicka in din ansökan. Alla ansökningar skall skickas in via Yobber.

Vi ser fram emot din ansökan!

Annonsens URL
https://job.yobber.se/Ad/4868

Arbetsgivare:
Autoform AB
Västra Industrigatan 20
782 33 Malung

