Speditör till Logistik-avdelningen
Tack vare en företagshistoria som började redan 1873 är Fagersta Stainless AB idag världens ledande tillverkare av
rostfri valstråd och dragen tråd. Företaget ägs till lika delar av Sandvik och Outokumpu, vilka är två av världens
ledande tillverkare av rostfritt stål. Operativt är det ett oberoende företag med c:a 250 anställda. Företaget är
tillräckligt stort för att ha en organisation med alla viktiga positioner och ger möjlighet till personlig utveckling och nya
utmaningar. Samtidigt är det tillräckligt litet för att kunna ha korta beslutsvägar och flexibilitet. Förutom den starka
hemmamarknaden jobbar företaget med marknader över hela världen.
Arbetsbeskrivning
Som speditör ansvarar du för skeppning av företagets produkter till kund/externa lager innefattande:
- Planering och bokning av transporter.
- Förtullning exportleveranser.
- Säkerställa att transport- och övriga dokument kopplade till sändning är korrekta.
- Upprätta leveransplaner sjöfrakter för säkerställande av tillgång på container och båtplats .
- Kontrollera och kostnadsföra fraktfakturor.
- Delta i process för upphandling av frakter.
- Uppföljning av kontrakterade transportörers prestanda samt korrigerande åtgärder vid behov.
Inom Logistikavdelningen är flexibilitet en viktig faktor, varför krav finns på att lära sig ytterligare
arbetsuppgifter inom avdelningens ansvarsområde.

Din profil
Du har en gymnasieutbildning.
Du behärskar Office program. Kunskaper om vår produktion och vårt affärssystem är en merit.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt har god administrativ och analytisk förmåga.
Du är drivande och har förmågan att planera ditt arbete utifrån uppsatta mål och prioriteringar. Du är
social som person, har god kommunikationsförmåga och du har lätt för att samarbeta internt med
medarbetare på olika nivåer i organisationen.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande jobb. Du kommer att vara med och påverka utveckling av
arbetsrollen.

Ansökan
Din ansökan vill vi ha senast

2017-05-19 till nedanstående adress:

Sara Ruotsalainen, 306 PL, tfn: 0223-455 59
sara.ruotsalainen@fagersta-stainless.se
Eventuella frågor besvaras av Hans Lindfors, Logistik-chef, tfn: 0223-457 65, hans.lindfors@fagerstastainless.se

