Produktionsplanerare med logistiktalang
Vi söker dig som vill jobba med produktionsplanering och logistikfrågor på vår Sales- & Operations
Planning avdelning. Avdelningen är spindeln i nätet mellan Sälj-, Produktions- och Inköpsfunktionen.

Rollen
I ditt uppdrag som produktionsplanerare kommer självklart den stora delen av tjänsten att ha fokus
på produktionsplanering, men logistik och transportplanering är också en central del i rollen. Vidare
kommer du att supportera produktionspersonal och fabrikschefer kring planeringen och
affärssystemet. Följande arbetsuppgifter ingår i tjänsten.
•
•
•
•

produktionsplanering av vår säckningstillverkning vid våra svenska enheter,
produktionsplanering av order från Danmark och kontakt med de danska transportörerna,
produktionsplanering mot kundorder och prognos, samt avstämning och planering av
externlager
planering av vår internlogistik, leveranser och logistikoptimering.

Du kommer att ha mycket kontakt med produktionspersonal, fabrikschefer, transportörer och
kunder.
Placering är på huvudkontoret i Jönköping men resor till våra fabriker runt om i landet förekommer.

Erfarenheten
Du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot planering och logistik eller motsvarande
erfarenhet. Vi tror att du har arbetat några år med produktionsplanering i tillverkande företag och
har god kompetens av planering i affärssystem. Idag arbetar vi i Microsoft AX, men vi står inför en
uppgradering av affärssystem. Logistikplaneringen sker i CapCargo. Har du arbetat med
processutveckling är det en fördel. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas tycker du om att ta stort ansvar och du är bra på att kommunicera. Du är
lösningsorienterad, har en god förmåga till samarbete och är flexibel. Dessutom är du strukturerad,
logisk, problemlösningsorienterad och ser möjligheter till förbättringar.

Erbjudandet
På Scandbio jobbar vi med långsiktiga relationer med såväl kunder, leverantörer och medarbetare.
Våra kärnvärden; närhet, hållbarhet och proaktivitet genomsyrar bolaget och ställer in siktet på vart
vi vill nå! Rollen som Produktionsplanerare är bred och omväxlande och du får möjlighet att påverka
både ditt uppdrag och vår gemensamma utveckling. Du kommer att bli involverad i nya
utvecklingsprojekt, samt förbättringsarbete inom Scandbio.
Välkommen till ett bolag där du på riktigt har möjlighet att vara med och påverka vår utvecklingsresa!

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan till career@scandbio.com. Sista ansökningsdag är den 31 mars,
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 är du
välkommen att kontakta Sales &Operation Planning Manager, Anna Warell, på telefonnummer 010456 73 43, alternativt HR chef, Per Olofsson, på telefonnummer 010-456 73 09.

Om SCANDBIO
Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi
producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter,
tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även
intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är
träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen. Scandbio är Sveriges
största företag inom fasta förädlade trädbränslen med en årlig omsättning på ca en miljard SEK och
har 130 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, fem fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland.
Läs mer på www.scandbio.com

