Vallviks Bruk AB söker Lageransvarig
Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen.
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och
produktion av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig
produktutveckling jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och
processer
Tjänsten
Vi söker dig med erfarenheten från lagerhållning inom industrin och med erfarenhet från att
arbeta målorienterat. Du är en driven administratör med hög arbetsmoral och ett stort
ansvarstagande.
Som lageransvarig ansvarar du över mottagning, lagring och utlämning av lagermaterial sker
på ett omsorgsfullt sätt och att nödvändig rapportering sker. Du har lätt för att anpassa dig till
nya situationer och förmågan att följa regler och instruktioner. Att samarbete samt att
koordinera och prioritera har du inga problem med.
Du har vana att driva dina frågor självständigt med noggrannhet och struktur.
I rollen ingår personalansvar och det är ditt ansvar att utveckla och leda din personal mot
uppsatta mål.
Ett individuellt ansvar kombinerat med en god samarbetsförmåga är en förutsättning för att
lyckas i rollen.
Till uppgifterna hör att:
- Stödja inköpsfunktionen, ansvara för transporter, tullärenden och annan logistik samt
lämna ut material från lager mot rekvisition vid behov.
- Ansvarar för reklamationer lagerfört material.
- Samverkan med underhållsavdelningarna i standardisering och inköpskvantiteter av
reservdelar.

Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av lagerhållning inom industrin
Lägst teknisk/ekonomisk gymnasieutbildning med relevant inriktning eller vad
bolaget bedömer likvärdigt.
Truckförarutbildning
Materialkännedom
Flexibel, strukturerad, stresstålig, social och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av personalansvar

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt,
Professionalism och Engagemang.

Vallviks Bruk AB ingår i Rottneroskoncernen.
Rottneros AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har en omsättning på 1,7 miljarder kronor och 280 anställda.
Rottneroskoncernen är en ledande, fristående och flexibel producent av kundanpassad högkvalitativ avsalumassa.
Rottneros ledstjärna är ett tydligt ansvarstagande och engagemang.

Varaktighet
Tillsvidareanställning.

Övrigt:
Heltid
Dagtid
Kontakt
För frågor om tjänsten:
Hanna Virsand, HR Business Partner,
Pasi Toivanen, Inköpschef
Mika Palmu, Ordförande Unionen

tele: 0270-621 26
tele: 0270 620 18
tele: 0270 621 35

Ansökning
Sker via hemsidan rottneros.se/karriar/lediga-tjänster/ senast 2019-01-18
Rekryteringen sker löpande så platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vallviks Bruk AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
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