
SMP PARTS ÄR I EN EXPANSIV FAS OCH VI REKRYTERAR NU EN LOGISTIKER,  
LAGER & LEVERANSANSVARIG 
Vill du bli en del av ett företag där möjligheterna är stora? Är du en lagerarbetare, logistiker, planerare, 
teamledare eller skiftledare med goda ledaregenskaper? Har du hög arbetsmoral, drivs av möjligheten att 
prestera på topp och brinner för logistik? Vill du arbeta i ett glatt gäng och visa vad du går för? 
Vill du leda samtidigt som du är en i gänget? Kan du tänka dig jobba i en framtidsbransch, i ett mindre men 
starkt växande företag som förstår vikten av varje medarbetare? Då är detta jobb för dig! 

OM ROLLEN  
Som Logistiker, lager- och leveransansvarig kommer du att ha det övergripande ansvaret för lagret och 
leveransen samtidigt som du jobbar sida vid sida med dina kollegor. Arbetsuppgifterna innebär logistik- och 
orderplanering, utleveranser, godskontroll utgående gods, inventering, personalansvar, kontakt med spedi-
törer,  kundkontakter. 
Du har full koll på allt som händer på lagret och förstår vikten av att vara närvarande i det dagliga arbetet. 
Vidare driver du aktivt förbättrings-och utvecklingsarbeten av arbetssätt och processer. 
Du stöttar övriga organisationen i logistik och leveransfrågor, dagliga kontakter med övriga funktioner inom 
företaget. Teamet består idag av fem medarbetare din närmaste chef är logistikchefen, din roll är extremt 
viktigt för företaget fortsatta utveckling. 

ROLLEN INNEBÄR ÄVEN:

• Logistik- och leveransplanering

• Utleveranser, kontakt med speditörer och kunder

• Inventeringar

• Kvalitetssäkra godset i lagret men även att leveranssäkra godset

OM DIG
Du är tekniskt intresserad och har relevant utbildning, gärna inom logistik/produktion/arbetsledning och 
några års arbetslivserfarenhet inom logistik/lager. För att lyckas måste du vara en tydlig ledare, gilla att ha 
ordning och reda och trivas med att arbeta operativt. Du är plikttrogen, prestigelös, kvalitetsmedveten,  
ansvarstagande och har en förmåga att få människor att arbeta för teamets gemensamma framgång. 

Du har god datorvana gärna i ERP systemet Monitor och vill ha roligt på jobbet.  Du har goda kunskaper i 
svenska och engelska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav. 

ANSÖKAN
Ansökan med CV och personligt brev skickas till rekrytering@smpparts.com senast 2022-09-15.
Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.

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

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

LOGISTIKER  
LAGER & LEVERANSANSVARIG

Vi söker efter


