LOGISTIKER MED INRIKTNING PÅ LAGERSTYRNING
Vi söker nu en Logistiker med placering i Ystad.
I rollen som Logistiker kommer du att ingå i vårt Supply Chain team och rapporterar till vår
Logistikchef. Tjänsten innebär att tillsammans med vår Logistikchef ansvara för processen Supply
Chain. Det innebär bl a att parametersätta och lagerstyra våra 3 fabriker och vårt centrallager, så att
vi får ett effektivt och balanserat lager och flöde genom vår produktion, som i förlängningen
garanterar god tillgänglighet för våra kunder.
Du erbjuds en arbetsplats med ett roligt driv, en positiv anda och en lösningsorienterad framtoning.
Som affärssystem kör vi Microsoft Dynamics AX i hela koncernen, och det är ett mycket starkt verktyg
för vår försörjningskedja. Vi ser därför att du behärskar något affärssystem mycket väl, och givetvis är
just AX meriterande.
Att lagerstyra och parametersätta innebär att jobba med stora datamängder. Du behöver därför ha
hög kompetens inom Excel och gärna andra datahanteringsverktyg. Vi kör Diver som rapportverktyg.
Vem är du?
Vi tror du har en akademisk examen med inriktning mot Supply Chain och Logistik eller motsvarande,
och 1-3 års arbetslivserfarenhet inom logistik/tillverkande industri. Du talar och skriver såväl svenska
som engelska utan svårighet. Vidare har du god IT-vana och är en mycket van Excelanvändare.
Som person tror vi att du är strukturerad och systematisk, med stort intresse av flöden och
lagerstyrning. Du har en hög servicenivå och är tillmötesgående och stöttande mot kollegor i
verksamheten. Samtidigt tror vi att du trivs med att arbeta på ett självständigt sätt där du kan ta tag i
problem och komma med idéer och lösningsförslag.
Kontakt och ansökan
I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget ComCube. Är du intresserad och
stämmer in på profilen skickar du in en personlig presentation och ditt CV på svenska där du tydligt
beskriver dina erfarenheter och kompetenser inom ovanstående områden och varför du är
intresserad av tjänsten. Du ska också specificera ev. erfarenhet som kan vara extra relevant för den
här tjänsten. Har du frågor beträffande rekryteringsprocessen kontaktar du Helena Heijmink via
0705-540 342 alt. eller Helena Fransson via 0705-540 504. Har du frågor kring tjänsten, går det bra
att maila vår Logistikchef på charlotta.svedberg@blsindustries.se
Notera att vi arbetar med urvalet löpande. Ansök därför redan idag! Välkommen med din ansökan
via denna länk: https://comcube.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:197133/ Vi tar endast
emot ansökningar via denna länk.
BLS Industries är en innovativ och framstående koncern inom VVS-branschen. Idag omsätter vi ca 600 miljoner och
sysselsätter 300 medarbetare. BLS Industries varumärken representeras med egna säljbolag i Sverige, Danmark,
Finland, Norge och Storbritannien. I andra delar av världen representeras Purus och Unidrain av lokala
försäljningsagenter eller säljare. Koncernens huvudsakliga produktsegment är golvbrunnar, golvrännor,
inomhusavlopp, rostfri inredning och rostfri sanitet. Se www.purus.se för mer information.

