HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag till HellermannTyton Group med bas i London. Koncernen har
bolag i 37 länder med en total omsättning på c:a 7,5 miljarder SEK. HellermannTyton AB har dotterbolag i
Norge och Ryssland samt filialer i Finland och Danmark med en sammanlagd omsättning på c:a 350 miljoner SEK. Från Sverige distribuerar vi våra produkter via oursorcat lager direkt till samtliga kunder i Sverige, Finland och Danmark. Vi är ledande på att organisera kabel och ledning med produkter och system
inom områdena – skydda, fästa, märka bunta och koppla. Våra kunder är främst fordonsindustrin, övrig
industri samt elinstallatörer & energiverk genom elgrossister.

Operativ chef /Logistikchef
Till Kista

Thor, vår nuvarande Operativa Chef kommer att gå i pension i augusti och vi söker nu hans efterträdare.
Att ersätta Thor är en utmaning för oss då han idag arbetar brett och ansvarar för många skilda områden
såsom inköp, materialstryrning, lager, distribution, IT, kvalitet och kundservice. Vi söker därför en Operativ
Chef som har stor erfarenhet av ovanstående med betoning på inköp/materialstyrning, lager och distribution. I din organisation finns 16 medarbetare, därav 3 Teamledare. Eftersom vi har oursourcat driften av
lager/distribution och IT till tredje part vill vi också att du har erfarenhet och kompetens av att hantera
sådan verksamhet.
För att passa in i rollen så tror vi du uppskattar att arbeta brett och besitter merparten av nedan kortfattat
beskrivna erfarenheter och egenskaper.
Kompetens / erfarenhet
•
Ledningsgrupperfarenhet
•
Personalledning och budgetansvar
•
Transportlogistik
•
Lagerdrift - Styrning och optimering av det fysiska flödet på lagret
•
Inköp/Upphandling av IT-relaterade tjänster inklusive telefoni
•
Administrativa system, M3, MS Office och EDI
•
Driftansvar för kundsupport, inköp, IT, telefoni
•
Erfarenhet av outsourcad verksamhet
•
Erfarenhet från fordonsindustrin är meriterande
•
Civilekonom med logistikinriktning (eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt)
•
Språkkunskaper: God uttrycksförmåga i svenska och engelska språken, Meriterande med övriga
språk, gärna tyska
Personliga egenskaper
Du är resultatinriktad och drivande med ett helhetsperspektiv och har lätt för att se lösningar kombinerat
med god struktur och organisationsförmåga. Givetvis har du även en gedigen ledarerfarenhet och gillar att
leda dina medarbetare på ett starkt, tydligt och prestigelöst sätt. Vi utgår från att du har en social kompetens med utpräglad samarbetsförmåga både vid internt arbete likaväl som vid externa kontakter.
Ansökan / Närmare information
Vill du veta mer om företaget och tjänsten är du välkommen att besöka www.hellermanntyton.se eller
ringa rekryteringskonsult Donald Mannerdahl, 08-446 19 60.
Din ansökan med personligt brev och CV sänder du senast den 13 februari till:
hellermanntyton@mannerdahl-rekrytering.se

