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VI BEHÖVER
FÖRSTÄRKNING.

PIPELIFE SVERIGE AB är Sveriges ledande tillverkare inom plaströrsbranschen. Våra produkter används inom
bl.a. kommunalteknik, jord- och skogsbruk, inomhusavlopp samt kabelkanalisation. Vi är ca 250 anställda och
omsatte 2020 drygt en miljard kronor. Förutom försäljning i Sverige exporterar vi till flertalet av de europeiska
länderna. Vårt svenska huvudkontor ligger i Ljung och vi har fabriksenheter i Ljung (Herrljunga kommun) och
Ölsremma (Tranemo kommun). Pipelife Sverige ingår i Pipelife International med säte i Wien, Österrike.

LAGERCHEF
Brinner du för ledarskap och tror på att engagerad
personal är vägen till framgång? Är du en person som
brinner för effektiva logistiklösningar där du får arbeta
i en föränderlig miljö med stark tillväxt? Vi söker dig som
är en kommunikativ, prestigelös och engagerad ledare
och som är villig att anta utmaningen.
Arbetsuppgifter:
Som lagerchef på Pipelife ansvarar du för våra två lagerenheter
i Ljung och Ölsremma samt personalansvar för 15 st
medarbetare.
Du ansvarar för den dagliga hanteringen av lastning och
lossning på våra lagergårdar samt har en nyckelfunktion i
arbetet med leveranssäkerhet ut mot våra kunder. Du är också
central i det viktiga arbetet med att utveckla våra
logistikprocesser; både när det gäller IT- och systemstöd och
praktisk hantering av gods.
Sedan januari 2020 har vi SAP som vårt affärssystem och i rollen
som lagerchef arbetar du även med processutveckling i SAP.
Tillsammans med vår Supply Chain Manager ansvarar du också
för förhandlingar och avtal med transportörer.
Du kommer att ha kontor i anslutning till lagren vid båda våra
fabriker och vi räknar med att du kommer att dela din tid mellan
enheterna under 2022. Vi håller på att flytta vår fabrik i
Ölsremma till Ljung så från 2023 kommer arbetsort uteslutande
att vara Ljung.
Kvalifikationer:
Vi söker dig med relevant utbildning och erfarenhet. Erfarenhet
från lagerarbete, gärna inom industrin är en förutsättning i
rollen även utbildning inom logistik eller liknande är
meriterande.

Pipelife – specialisten på plaströrssystem
www.pipelife.se
info@pipelife.se
+46 513 221 00

Det är en fördel om du har erfarenhet av SAP. Goda kunskaper i
engelska både skriftligt och i tal är ett krav, då koncernspråket är
engelska även B-körkort är ett krav.
Personliga egenskaper:
Som person har du goda ledaregenskaper och är bra på att
bygga ett lag där alla drar åt samma håll. Du är driven,
självständig, strukturerad och arbetar gärna mot uppsatta mål.
Du tycker om förändring och utveckling och har en god
kommunikationsförmåga.
Vad vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en prestigelös arbetsmiljö präglad av engagerade och
drivna kollegor. Du kommer bli en del av ett team där du får en
nyckelroll och chansen att växa.
Pipelife är en internationell koncern med stor framtidstro. Vi tror
att ett företag bara kan vara lika bra som sina anställda. Siffror
pratar inte eller utgör inte ett företag. Personer gör.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast
eller efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag: Urval sker löpande.
Upplysningar
För ytterligare information om tjänsten kontakta Björn Holmén,
Supply Chain Manager på telefon: 070 509 53 30.
Maila till: bjorn.holmen@pipelife.com
För ansökan och övriga frågor kontakta Annalena Bertilsson,
HR Business Partner.
Maila ansökan till: anna-lena.bertilsson@pipelife.com

