Nippon Gases söker en Supply Manager i Köping
Vill du jobba på ett modernt och spännande företag i gasbranschen?
Ansvarsområde
Som Supply Manager ansvarar du för logistikflödet av flaskgaser till våra kunder och återförsäljare. Du leder din
grupp till goda resultat genom uppföljning och utveckling av både verksamheten och medarbetarna. I ditt arbete
ingår kontakt med transportörer och avtalsförhandlingar. Du arbetar med kontinuerliga förbättringar och
optimalisering av dels våra administrativa system såväl som vårt logistikflöde och lager.
För att lyckas i rollen har du följande egenskaper och bakgrund:
Dina egenskaper
-- Som person har du en strategisk förmåga, framåtblick och gillar ständiga förbättringar.
-- Du är en god kommunikatör och har en väl utvecklad social kompetens.
-- Du är en engagerad och lyhörd ledare, har en god samarbetsförmåga samt bidrar till ett positiv arbetsklimat.
-- Säkerhet och kvalitet är viktiga begrepp för dig.
-- Som person har du en professionell inställning. Du har ett starkt eget driv och känner en glädje i att prestera bra.
-- Du är van att arbeta under eget ansvar och du uppskattar att bidra med egna idéer och lösningsförslag.
Din bakgrund
-- Minst 4-5 års arbetslivserfarenhet inom logistik.
-- 2-3 års erfarenhet av att leda andra
-- PC vana. Kunskaper i SAP är meriterande
-- B-körkort
-- Talar och skriver svenska obehindrat samt har en god förståelse i engelska
Har du erfarenhet av transportbranschen och avtalsförhandlingar är det meriterande.
Vi erbjuder ett stimulerade arbete i ett av våra satsningsområden, vi är en marknadsorienterad organisation som är
övertygade om att grunden till nöjda kunder är motiverade och nöjda medarbetare som alltid presenterar sitt bästa.
Placeringsort:
Rapporterar till:

Köping
Platschef

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:
Platschef Stefan Persson 073-707 61 17 eller HR Chef Carina Bager 070-322 11 02
Skicka din ansökan till: jobb@nippongases.com Urvalsarbetet sker löpande, därför vill vi gärna att du skickar in din
ansökan så snart som möjligt, dock senast 2019-11-29

