
personal@stenqvist.com
Contact partner: Yvonne Jensen, +46 (0) 42 744 07

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Hantera, planera och distribuera arbetet i lagret och se till att logistikflödet fungerar optimalt
- Ansvara för daglig drift i lagret som mottagning/lastning av varor och logistikrelaterade frågor, delta i plockning, 
 packning för in- och utleveranser vid behov
- Att leda, stödja och introducera medarbetare till att utvecklas och ta ansvar
- Nära samarbete med produktionsledningen, andra avdelningar och huvudkontoret i Tyskland
- Ansvara för att kvalitets, miljö och säkerhetsförfaranden följs (ISO, BRC, brandskydd)
- Delta i offerering, prisförhandlingar samt köp av transporttjänster

Krav:

- Goda erfarenheter inom lager och logistik i ett producerande företag med en relevant utbildning inom detta område
- Erfarenhet som chef i en operativ miljö
- En ”kan göra” inställning, resultatorienterad samt ha en entreprenörsanda
- Praktisk, operativ och en hands-on mentalitet
- Ordningsam och starka organisationskunskaper
- Utmärkt kommunikationsförmåga för att arbeta framgångsrikt med olika människor på olika avdelningar
- Självgående som kan hitta praktiska och effektiva lösningar
- Körkort för gaffeltruck
- Goda kunskaper i MS office paketet 
- Flytande svenska och engelska (muntligt och skriftligt), tyska är ett plus

lagerchef (m/K)

LÅTER DETTA SOM EN ROLL FÖR DIG? ANSÖK NU!
Skicka din ansökan på engelska till följande email adress:

Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största förpackningstillverkarna 
i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att 
säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings och 
logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser.

I din roll som lagerchef är du engagerad i att ge bästa möjliga service och leveranskvalitet till alla kunder. Du kommer att 
ansvara för den dagliga driften och det strategiska arbetet för hela lagerdriften. Du kommer också att arbeta med att 
utveckla lagerhanteringsprocesser för att effektivisera verksamheten. Du leder och motiverar dina anställda för att utveckla 
en god laganda.


