
global solar distribution

LOGISTIKKOORDINATOR 

DET HÄR ÄR DITT JOBB

Som koordinator på vår logistikavdelning sköter du självständigt internationella och nationella leveransuppdrag. 

Förutom nära samarbete med dina kollegor inom logistiken arbetar du i gränssnittet mellan försäljning och dis-

tribution, inköp, lager och externa speditionsföretag.  Du har en god förståelse för logistiska processer och före-

tagsövergripande samband. Ett självständigt och pålitligt arbetssätt och stort engagemang ser du som självklart. 

Du är också en god organisatör och tycker om att arbeta i ett team.

 +   Självständig framtagning och samordning av transportlösningar enligt krav från våra B2B-kunder och  vår            

försäljning och distrubition

 +   Avstämning och kommunikation med externa varulager

 +   Inhämtning och jämförelse av fraktpriser från speditionsföretag

 +  Utfärdande och kontroll av transportuppdrag

 +  Framtagning av plockningsuppdrag för lagret samt export- och tulldokument för internationella frakter

Möt en av dina framtida kollegor Julia och hör henne berätta om hur det är att arbeta på Krannich:

Vad är det bästa med att jobba på Krannich?

“Det är kollegorna, atmosfären och tryggheten i att jobba på ett stort och erfaret företag som funnits sedan 1995. 

Vidare är vi ett trevligt bolag  med bra företagskultur. Att jobba med solenergi och mot en vision om 100% förny-

bar energi är bara en angenäm bonus“

INTRESSERAD?
Skicka in din ansökan nu till: hr@se.krannich-solar.com. 

Vi ser fram emot att för höra mer om dig.  
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:  
Michael Wenngren, 070-542 55 50

PLACERING

HÄSSLEHOLM

ELLER TÄBY
Tycker du som vi att det är viktigt att sträva efter en vision om 100% förnyelsebar energi.  
Perfekt! Då kommer du passa in hos oss. 
Vi växer och söker nu en logistikkoordinator till vårt härliga gäng, du kan jobba antingen från vårt kontor 
i Täby eller Hässleholm. Vi lägger stor vikt på din personlighet och att du ska passa in hos oss snarare 
än din tidigare erfarenhet. Vår kultur präglas av våra värderingar, en kultur där framåtanda, humor och 
kamratskap är helt naturligt för oss. Dessutom har vi riktigt roligt ihop! Låter detta intressant? 
Då hoppas vi att du läser vidare.  

VI ERBJUDER

 + Frihet under ansvar 

 + Viss möjlighet till hemmajobb 

 + Trevliga kollegor & en familjär stämning 

 + Flexibilitet 

 + Personlig utveckling

 + Roliga Kick-offer & aktiviteter tillsammans

DIN BAKGRUND

 + Handelsutbildning eller yrkeserfarenhet av handelsinriktat kontorsarbete

 + Yrkeserfarenhet inom området logistik, erfarenhet inom området export och tull är en fördel

 + Kännedom om ett lagerhanteringssystem (t.ex. Sage) och god vana av MS Office-program

 + Kunskap i engelska i ord och skrift


