Lager-/Logistikarbetare till Stans & Press i Vilshult
OM FÖRETAGET
Stans & Press i Olofström AB är ett verkstadsföretag som är specialiserat på legotillverkning av kvalificerade
komponenter i små- och medelstora serier till i huvudsak internationella kunder, varav fordonsindustrin utgör
en betydande del.
Vi är idag ca 60 anställda vid våra produktionsenheter i Vilshult och Kallinge. I Vilshult där flertalet av de
anställda finns arbetar vi med bl.a. laserskärning, pressning, svetsning och montering, medan vi i Kallinge är
helt inriktade på vattenskärning.
Stans & Press grundades 1974 och ingår sedan 2018 i Teqnion som är en snabbt växande företagsgrupp
med ett 20-tal självständiga dotterbolag.
Vid Stans & Press bedriver vi vår verksamhet med stolthet och ansvarskänsla och med målet att erbjuda de
anställda ett företagsklimat genomsyrat av öppenhet, framtidstro och arbetsglädje.

Vi söker nu en medarbetare till vårt Lager-/Logistikteam med placering i Vilshult.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att tillhöra produktionsorganisationen där logistikavdelningen ingår. Du blir en av fem
medarbetare i teamet med ansvar för leveransbevakning och packning av detaljer främst till
fordonsindustrin. Arbetet är omväxlande och kräver flexibilitet och samarbete inom teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
●
●
●
●
●
●

Packning och ompackning av detaljer.
Ankomstkontroll, lagerläggning och inventering.
Del i ansvar för kommunikation med kunder, legoleverantörer och produktionsplanering om bekräftad
leveranstid inte kan uppnås.
Framtagande av leveransdokument.
Bokning av frakter.
Emballagehantering (pallpool).

DIN BAKGRUND
Du som söker ska ha gymnasieutbildning och truckförarbevis, samt goda kunskaper i generell
datoranvändning och av att arbeta i affärssystem.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom branschen, samt
kunskaper i affärssystemet Monitor och i Office-paketet.
Som person är du flexibel, noggrann, har ordnings- och siffersinne, samt är service- och
problemlösningsorienterad.
Du är en lagspelare samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt.
INFORMATION
Tjänsten är tillsvidare med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetstiden är dagtid.
Urval till intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Logistikansvarig Martin Fredriksson på tfn 0454-77 24 25 eller e-mail
Martin.Fredriksson@stanspress.se
ANSÖKAN
Din ansökan sänder du senast den 30 november till:
Stans & Press i Olofström AB
Stålvägen 1
293 95 Vilshult
eller via e-mail: helen.lundqvist@stanspress.se

