Pax söker nu en Teamleader till distribution och lager.
Pax har sin bas i Hälleforsnäs i Södermanland. Här sker allt från
utveckling till produktion och leverans av våra produkter.
Vårt sortiment omfattar en full bredd av värme- och
ventilationsprodukter som alla bidrar till en hållbar, modern och
hälsosam miljö i hemmet.
Pax grundidé i produktutvecklingen har alltid varit att skapa produkter
med både design och funktion i åtanke.
Pax AB ingår i Volution-koncernen, som är ett börsnoterat bolag med
huvudkontor i UK. Gruppen består av ett flertal företag som främst
arbetar inom ventilation. I Norden ingår Pax, Fresh, VoltAir Systems,
Pamon och Air Connection. Vi är inne i en expansiv fas och vi vill
fortsätta växa ännu mer framöver.
I denna nya roll erbjuder vi ett stimulerande och omväxlande arbete
med goda möjligheter att utvecklas och påverka.
Arbetsbeskrivning
Med kunden i fokus ansvarar du för all extern och intern logistik på
företaget. Allt ifrån kontakt med fraktfirmor och kunder till
materialförsörjning från lager till produktion.
Du leder det dagliga arbetet inom distribution och lager med
personalansvar för en mindre grupp medarbetare. Du arbetar strategiskt
med effektiviserings- och kvalitetsarbete samt utveckling av
planeringsprocessen och styrning av materialflödet. Du arbetar även
operativa med att packa order, boka transporter, lastning och lossning.
Du ansvarar för att affärssystemet är kontinuerligt uppdaterat inom ditt
område.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning gärna med inriktning på
logistik, planering och kvalité samt har några års erfarenhet med
spedition, distribution och lager. Du är bekväm i en ledande befattning
och är kunnig inom verktygen, processer och metoder för planering och
logistik. Du har erfarenhet av att arbeta i affärs- och transportsystem,
gärna Monitor och Unifaun. Vi lägger stort vikt vid dina personliga
egenskaper, att du är en strukturerad och analytisk problemlösare.
Varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid med placering i Hälleforsnäs utanför
Flen.
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Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta rekryterande chef
Adam Jansson,
via telefon 0157-75628, eller HR Pernilla Sundén via telefon 0470-70
77 01.

Välkommen med din ansökan och CV som du skickar via e-post till
hr@pax.se. Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du
skickar oss din ansökan snarast möjligt, dock senast 2019-01-07.
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