
Vi söker en logistikansvarig 
I rollen som logistikansvarig kommer du ansvara för lagerhållning samt att den dagliga logistiken fungerar med 
material och leveranser till våra projekt vilket sker via företagets egna fordon samt externa åkare. Vi söker 
dig som har erfarenhet av logistik inom el/ byggbranschen eller från grossistledet att arbeta projekt- och 
processorienterat, samt har ett gediget intresse av att utveckla funktionen. 

Om jobbet

• Ta fram och följa upp inköp- och investeringsplaner tillsammans med kollegorna på marknadsavdelningen.

• Svara för lång- och kortsiktig vidareutveckling av transportapparaten. 

• Svara för att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt utifrån uppställda krav och mål. 

• Initiera förbättringsprojekt och vidta korrigerande åtgärder för att effektivisera och digitalisera 
logistikprocessen. 

• Svara för att gällande lagar och förordningar uppfylls inom logistikfunktionen. 

• Säkerställa kravställning och uppföljning av socialt ansvar med våra samarbetspartners. 

• Ansvarar för att företaget har rätt transportillstånd för sin verksamhet. 

Om dig 

Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Vi önskar att du har mångårig erfarenhet att arbetsleda andra. Du ser 
dina kollegor och medarbetare, du är drivande och van att arbeta systematiskt och strukturerat. Du tar stort 
ansvar för dina arbetsuppgifter, slutför och följer upp och bidrar därtill att vår logistikapparat hela tiden 
utvecklas. Som medarbetare är du prestigelös, lojal, engagerad, duktig på att samarbeta, samt bidrar till en 
god arbetsmiljö. Du ingår i marknadsgruppens ledningsgrupp och bidrar till företagets verksamhetsinriktning 
så att affärsidé, policys, mål och handlingsplaner utvecklas. Vi ser att har relevant utbildning/erfarenhet inom 
logistikområdet samt god analytisk förmåga och god materialkännedom om el-materiel. Du är en god 
förändringsledare med ett intresse för digitalisering. Hälsa och säkerhet är av yttersta vikt, företaget 
förväntar sig att alla medarbetare följer gällande säkerhetsföreskrifter, rutiner och policys så att 
verksamheten bedrivs säkert. 

Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor kontakta ansvarig 
chef Mattias Kallin eller e-post. mattias.kallin@pmcel.se

Tel:073-773 29 60 För att ansöka: Skicka personligt brev samt CV till HR-chef Anna-Karin Axelsson. 
annakarin.axelsson@pmcel.se Tel: 073-773 29 75. 

Dina uppgifter sparas i enlighet med GDPR.

Anställningsform: Tillsvidare. Omfattning: Heltid. Placeringsort: Västerås

Sista ansökningsdag 31/5-2021.

Rekryteringsprocessen sker löpande. Skicka din ansökan redan idag.

Vill du veta mer? Läs om PMC företagen på pmcel.se. Som anställd i PMC företagen har du många fina 
förmåner och utvecklingsmöjligheter.
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