
 
 

 
 

 

 

 

 

PRODUKTIONSPLANERARE 
TILL SCANDBIO –SVERIGES   

LEDANDE TRÄDBRÄNSLEFÖRETAG 

 
 

Är du intresserad av en roll där du är med och säkerställer  
vår produktion med leveransprecision?  

I så fall har vi en utmanande och spännande roll för dig! 
 
 
 
OM TJÄNSTEN 
Som produktionsplanerare har du en mycket central och ansvarsfull roll i företaget med att säkerställa 
en störningsfri produktion med leveransprecision till våra kunder och att rätt produkt finns vid våra 
fabriker. 
 
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att jobba med en utjämnad produktion och lageruppbyggnad 
inför säsong. Du säkerställer att rätt mängd råvara finns på våra fabriker. Vidare ingår det att ta hand 
om artikelvård med rätt orderkvantiteter, batchstorlekar, säkerhetslager per produkt och andra 
parameter som är viktiga för rätt förslag och rätt nivåer. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med 
våra fabrikschefer. 
 
Du kommer att vara placerad på huvudkontoret i Jönköping och rapporterar till vår Logistikchef. 
 
 
KVALIFIKATIONER  
Vi söker dig som har god erfarenhet av arbete med produktionsplanering. Du har vana av att arbeta i 
affärssystem och gärna i AX. Du har högskoleutbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet.  
Du har goda kunskaper i Excel. 
 
Som person är du analytisk, kommunikativ och driven dina uppgifter. 
 
 
ANSÖKAN 
Varmt välkommen med din ansökan till per.olofsson@scandbio.com. Sista ansökningsdag är den 19 
november, men eftersom vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att vi får din ansökan så snart som 
möjligt. Endast ansökningar inkomna till ovan angivna e-postadress beaktas. Vid frågor om tjänsten 
kontakta Logistikchef Daniel Sandberg 076-864 78 10. 
 
 
SCANDBIO 
Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar 
energi i form av pellets, briketter, loggs, pulver och stallpellets. Scandbio har en årlig omsättning på ca 
en miljard SEK och har 160 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, sex fabriker i Sverige och en 
fabrik i Lettland. Bolaget har en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i 
Danmark och Östersjöregionen. Vi arbetar för hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan. 
Läs mer på www.scandbio.com .  
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