Lekolar söker en Supply Planner till affärsområde Möbler
Vårt affärsområde Möbler växer och vi tror på en ännu större tillväxt nästa år - därför söker vi nu en Supply Planner
till kontoret i Osby.
Är du intresserad av att arbeta i en flexibel miljö som präglas av högt i tak och en lösningsfokuserad inställning? Vill
du vara en del av ett team där du, tillsammans med dina kollegor arbetar för att öka vår leveranssäkerhet? Då kan
du vara den vi söker!
Ansvarsområde
Som Supply Planner inom verksamhetsområdet Möbler ingår du i ett team med fyra medarbetare. Ni arbetar tillsammans
men med enskilt ansvar för leverantörer. Bland annat skapar du inköps order från lagd kundorder, du analyserar innehållet i
ordern och lägger så småningom ordererkännande. Du hanterar så kallade specialbeställningar. Du ansvarar för att säkerställa
lagernivåer för lagerprodukter och arbetar med inköpsprognoser och uppföljning mot leverantör. I ditt ansvarsområde ingår
även ägandeskap och underhåll av inköps/logistik parameter i affärssystemet. I rollen som Supply Planner är det viktigt att
arbeta aktivt med ledtider, med kunden i fokus.
Din profil
Du är en person som ser det goda samarbetet i teamet som en framgångsfaktor och att arbeta tillsammans är en av dina styrkor.
Du kommer att ha många kontaktytor, både internt och externt och det är därför viktigt att du har en god kommunikativ
förmåga och kan arbeta strukturerat när det är många bollar i luften. Att driva dina egna arbetsuppgifter finner du motiverande.
Du gillar när vardagen växlar, du är flexibel och du drar dig inte för att kavla upp armarna och hjälpa till där det behövs för
stunden.
Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad, noggrann och prestigelös. Du bidrar till en god arbetsmiljö genom att ha en
positiv inställning till ditt arbete och dina arbetskamrater.
Du har som lägst gymnasiekompetens och goda kunskaper i Officepaketet. Erfarenhet från Axapta är meriterande. Då du
kommer arbeta mot alla våra fyra säljbolag och europeiska leverantörer är det viktigt att dina kunskaper i engelska är goda,
både i tal och i skrift.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och intressant arbete i en snabb och föränderlig miljö med positiva och engagerade kollegor.
Anställningen är en tillsvidare, heltid. Placeringsort Osby.
Du rapporterar till Supply Chain Manager, Pamela Brageman. Vi vill ha din ansökan senast 180201. Skicka din ansökan märkt
”Supply planner Möbler”, innehållande personligt brev och CV till job@lekolar.com.
Har du specifika frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Pamela Brageman: pamela.brageman@lekolar.com.
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Manager Linda Wickman: linda.wickman@lekolar.com.

