Hagaberg utvecklar, tillverkar och marknadsför gaffelspridaraggregat och relaterade systemlösningar för materialhantering. Vi är en
OEM med hemmamarknad i Norden-Baltikum, som verkar över hela Europa. Våra produkter har en unik konstruktion och funktion med
bland annat suverän genomsikt för föraren, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen. Hagaberg ska kännetecknas av pålitlighet och
innovation samtidigt som vi arbetar ansvarsfullt med hållbar utveckling. Vi omsätter ca 65 miljoner och är ca 45 medarbetare.

Logistikkoordinator
20 oktober, 2021

Vi har en vakans på logistikavdelningen och söker omgående en ny kollega som vill ha ett omväxlande och spännande
arbete. Vi har förnärvarande vår verksamhet i Röfors, men flyttar under hösten till helt nybyggda lokaler i Askersund.

Om tjänsten

In din roll som Logistikkoordinator kommer du att ansvara för in-/utleveranser och bokning av transporter med
speditörer/skeppningsagenter såväl inom EU som utanför. Du är även ansvarig för skeppnings- och tulldokument, fylla
på lager samt plocka reservdelsorder.
In din roll kommer du att arbeta med;
• In- och Utleveranser
• Ansvarig för Import/Export samt skeppnings- och tulldokument i samband med utleveranser
• Fylla på reservdelslager
• Plocka reservdelsorder
• Utreda transportförseningar och skador
• Vara delaktig i arbete med förbättringar, uppföljning och kontroll av fraktkostnader

Vem är du?
•
•
•
•
•
•

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hoppas du är en engagerad och driftig person som lägger
stor vikt vid noggrannhet.
Erfarenhet från lager-/logistikarbete
Datorvana
God kommunikativ förmåga i tal och skrift i svenska och engelska
Truckkort
Gärna erfarenhet av att arbetat med Skeppnings- och tulldokument

Du arbetar med en hög grad av noggrannhet och har förmågan att följa våra processer och instruktioner, där det krävs
ett metodiskt och strukturerat arbetssätt. Du är kvalitetsmedveten och har god förståelse för att ditt arbete behöver
utföras effektivt för att kunna möta fastställda deadlines. Dessutom är du flexibel och vet att saker och ting kan ske
inom logistik som kan påverka din planering. Tjänsten innebär såväl självständigt arbete som samarbete med annan
personal vilket ställer krav på en hög grad av självständighet samtidigt som du har en god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder dig
•

•
•

Ett självständigt och omväxlande arbete
Förmåner så som friskvård och sjukvård
Utbildning och fortbildning inom Logistik, Skeppnings- och tulldokument, truck samt i vårt affärssystem

Ansökan

Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då urvalet sker löpande och tjänsten tillsätts omgående när vi hittar en
lämplig kandidat. Ansökan skickas till career@hagaberg.com.
Välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information kontakta
Martin Fransson, Produktionschef
0583 – 57 44 03 I martin@hagabergroup.com

