
SMP PARTS ÄR I EN EXPANSIV FAS OCH VI REKRYTERAR NU EN LOGISTIKCHEF  
Vill du bli en del av ett företag där möjligheterna är stora?  
Rollen som logistikchef kommer bli en central del av vårt påbörjade effektiviseringsarbete!  
Trivs du i en bred roll där ditt ledarskap bidrar till att både våra medarbetare och våra värderingar når sin 
fulla potential? Här finns möjlighet att vara med på en förändringsresa mot nya och bättre 
produkter. Företaget har vuxit starkt de senaste åren och har nu ett tydligt fokus på organisk tillväxt.

OM ROLLEN  
Din roll innebär att organisera logistikverksamheten, påverka och driva förändringsarbete inom 
företaget samt förmedla och verka inom företagets värderingar. Logistikavdelningen innefattar 
order- produktions- & leveransplanering, distribution, internflöden. 
En viktig del i arbetet är att utvärdera och analysera avvikelser och problem samt hantera, rapportera samt 
vid behov införa korrigerande åtgärder. Du kommer även medverka vid nyanskaffningar, upphandlingar och 
förändringsarbete. För att uppfylla verksamhetens interna krav kommer du ansvara för att säkerställa och 
utveckla dina medarbetares kompetens. Rollen innebär mycket kundkontakt och du för en ständig dialog 
med kunderna. Du rapporterar till Produktionschefen och är med i företagets ledningsgrupp.

ROLLEN INNEBÄR ÄVEN:

• Kapacitetsanalyser och andra relevanta analyser.

• Driva och följa upp försörjning samt planering av material för produktionsflödet och monte-ringen.

• Driva och följa upp huvudplanering och leveransplanering i produktionsflödet.

• Rapportera avvikelser till ledningen, kundansvariga och dotterbolag.

• Sätta upp mål och handlingsplaner

OM DIG
Vi tror att du har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom t.ex. logistik, transport, produktions- 
ledning, inköp eller liknande. Vi ser gärna att du har starkt kundfokus och är resultatorienterad. 
Du har dokumenterad erfarenhet från ledarskap och är van att arbeta operativt där du aktivt coachar 
medarbetare till att utvecklas. Du bör trivas med att arbeta i en snabbrörlig miljö med högt i tak där du kan 
bidra till en positiv och utvecklande atmosfär. Du har stort fokus på att leda teamet framåt och att arbeta 
med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Erfarenhet från förhandlingar är ett önskemål och tidigare 
erfarenhet från leveransprojekt är en fördel.

Du bör ha goda kunskaper inom ledarskap, logistik, produktion, LEAN, material- och produktionsplanering. 
Du har mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift både på svenska och engelska. 
Du bör ha en universitets- eller högskoleutbildning inom Logistik och produktion, alternativt eftergymnasial 
utbildning samt några års arbetslivserfarenhet av motsvarande roll. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i 
Monitor ERP samt gedigen kunskap om riskbedömningar.

ANSÖKAN
Ansökan med CV och personligt brev skickas till rekrytering@smpparts.com senast 2022-06-13

KONTAKT
Mikael Olofsson
Produktionschef
mikael.olofsson@smpparts.com
0650-356 63

Clara Söderberg
HR-generalist
clara.soderberg@smpparts.com
0650-39 21 45

LOGISTIKCHEF
Vi söker efter


