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ALWAYS IN THE

Ledig tjänst - Planeringsansvarig
Kan du arbeta målmedvetet, strukturerat och med kunden i fokus? Vill du ha en utåtriktad roll
i ett expansivt företag som låter dig utvecklas i karriären? Då vi bygger ut fabriken och utökar
maskinparken behöver vi en planeringsansvarig.
Arbetsuppgifter
Som Planeringsansvarig har du det övergripande ansvaret för vår produktionsplanering. Du
ansvarar för ett mindre team där ni planerar produktionen utifrån kundernas behov i
kombination med våra flöden och kapacitet, innefattande att du och ditt team ser till att rätt
indata finns i vårt affärssystem, registrerar kundorder, fin- /omplanering av tillverkningsordrar samt har kundkontakt vid leveransbesked etc. Rollen omfattar således arbetsledning
av teamet som operativt arbete.
Erfarenhet
Du får gärna ha erfarenhet ifrån liknande arbetsuppgifter inom tillverkande industri men vi
sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och är villiga att utbilda dig. Erfarenhet av
arbete i Monitor eller liknande affärs-/ordersystem är meriterande. Du behärskar engelska i
tal och skrift.
Personliga egenskaper
Du är öppen, lyhörd och blir en viktig länk till våra kunder. Som person är du serviceinriktad,
social och självgående. Du har ordning och reda omkring dig och kan arbeta strukturerat i
ett högt arbetstempo.
Vi erbjuder
En spännande resa i ett företag som tror på svensk industri i kombination med personlig
utveckling, stimulerande och utmanande arbetsuppgifter i en organisation bestående av
lagspelare i samarbete med dig.
Eftersom vi strävar mot en jämnare könsfördelning i en mansdominerad bransch ser vi gärna
kvinnliga sökande.
Tjänsten tillträdes efter överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av VD Mathias Larsson, 0512-298 60 eller 0734-699 460. Vi vill
ha din ansökan med CV senast 12/8, och skicka den gärna på mail till info@rotage.se
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med rekryteringsföretag samt försäljare
av ytterligare annonser.
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