LOGISTIKCHEF MATERIALFLÖDE
Bosch Rexroth i Mellansel söker nu en Chef Logistik materialflöde. Ansvarsområdet Materialflöde omfattar
fysisk logistik med följande huvudsakliga funktioner;






Inleverans (lastning/lossning, godsmottagning, materialförsörjning och stödfunktioner)
Utleverans (förråd och packning)
Skeppning
LOG-Q Logistisk kvalitet

Inom materialflödesorganisationen finns det Teamchefer och Samordnare. Sju tjänstemän rapporterar direkt till
dig och din organisation omfattar totalt ett 40-tal medarbetare. Utöver arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar
har du ett strategiskt och taktiskt fokus i ditt arbete. Dina Teamchefer och Samordnare fokuserar operativt på
det dagliga arbetet. Tillsammans med dina kollegor är det ditt ansvar att utveckla verksamheten, dess metoder
och organisation med syfte att uppnå ändamålsenliga och tillförlitliga materialflödesprocesser.
Utöver din roll som linjeansvarig kan det också bli aktuellt att du driver projekt. Vi utvecklar vår verksamhet i
enighet med Bosch Production System (BPS) och följer definierade standarder. Tjänsten ingår i
ledningsgruppen för Logistik och du rapporterar till Logistikchef.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde under kvartal 3 2017 eller enligt överenskommelse.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och ett antal års arbetslivserfarenhet. Du har en god
förståelse för logistiska processer och koncept. Erfarenhet av att driva förändringsarbete samt av arbete i
projektform är meriterande. Tidigare erfarenhet av ledarskap är en förutsättning.
Särskilt viktiga egenskaper för att lyckas i denna tjänst är ledarskap, målorientering, engagemang och
handlingskraft. Du tar initiativ och skapar delaktighet. Du är duktig på att bygga team, motivera och har
förmågan att få individer att växa. Som person är du strukturerad, analytisk och mycket tydlig i din
kommunikation.
Att tala och skriva engelska är inget hinder för dig. Du är också van att använda MS Office-program samt
känner dig bekväm att arbeta i affärssystem.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Siv Wallin, Logistikchef, på telefon 0660-87213.
Vill du söka tjänsten? Välkommen med din ansökan senast 2017-08-31 till Anneli Jonsson, HR
Business partner, på e-post anneli.jonsson@boschrexroth.se
Våra fackliga kontaktpersoner är Annica Näslund (Unionen), Lage Jonsson (Ledarna), Andreas
Wallgren (Akademikerföreningen) och Rune Nyström (IF Metall). Samtliga kan nås via vår växel på
telefon 0660-870 00.

