Vi söker Distributionsplanerare/logistiker för

Petroleum Logistic I Mittskandinavien
Kommun: Nacka

Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Logistiker - 2-4 års erfarenhet
Utbildning
Gymnasial utbildning inom Transporttjänster
Språk Krav
Svenska
Meriter
Engelska
Körkort
Krav B

Om jobbet
Simeon Logistics är en ett helägt dotterbolag till den finska koncernen Kiitosimeon
Oy. Kiitosimeon Koncernen finns i 5 länder runt Östersjön och har ca 550 stycken
anställda och över 250 lastsekipage. I Finland levererar Kiitosimeon bl.a. var fjärde
bränsleliter som säljs. Kiitosimeon är specialiserad inom ADR-transporter samt
flytande bulk. I Sverige sysselsätter Simeon ca 40 chaufförer och 17 bilar. Våra
bilar finns från Stockholm,Östersund,Sundsvall,Göteborg.Verksamheten rullar
dygnet runt 365 dagar om året.

Du har:
• en god analytisk förmåga
• ett flexibelt förhållningssätt
• ett lösningsorienterat tänkande
• god förmåga att hantera många arbetsuppgifter samtidigt.
• goda kunskap i svenska
Du är:
• självständig
• strukturerad och noggrann
• kommunikativ och tydlig
• en social person som genom ditt positiva sätt sprider energi på företaget
Som distributionsplanerare/logistiker på Simeon/PLM får du chansen att arbeta i
en dynamisk miljö där kvalitets- och säkerhetstänkande står i fokus. Du kommer
att vara en viktig del i planeringsteamet som länken mellan förare och kunder.
Planeringsfunktionen ansvarar för Simeons planering och optimering av produkter
och fordon.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som planerare/logistiker innebär att ansvara för kontroll och optimering
av lagernivåer, lastplanering, leveransstyrning och återrapportering av leveranser i
kombination.med att säkerställa rätt resursbehov för verksamheten. Fokus i arbetet
är att tillgodose våra kunders krav på leveranskvalitet och samtidigt resursoptimera
vår fordonsflotta.Helg arbete förekommer

Om anställningen
Lön
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Nacka i Stockholms län.

Arbetsgivaren
Petroleum Logistic i Mittskandinavien AB
http://www.simeon.se

Kontakt


Per Eriksson
Planeringschef
per.eriksson@simeon.se
0702094941



Andreas Andersson Maltsen
Country Manager Sweden
andreas.andersson@simeon.se
0722490001

