Lenanders Grafiska söker
säljande projektledare
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Om Lenanders Grafiska
Våra kunder uppskattar
vår miljösatsning och
dom använder gärna att
TR
K
AL A TRYC
de trycker hos ett av Sveriges miljövänligaste tryckeri i
sin marknadsföring. Vi anstränger oss
för att våra kunder ska få trycksaker
med absolut högsta kvalitet, utan
negativ miljöpåverkan.
Vi var exempelvis ett av dom första
tryckerierna i Sverige som införde
Svanen som miljömärkning. Vi värmer
våra lokaler med fjärrvärme som i sin
tur produceras av ren och förnybar
energi.
Lenanders har infört ny modern teknik och konsekvent valt alternativ kemi
och bytt färger till de miljövänligaste
alternativen.
Vi trycker 100 % klimatneutrala
trycksaker. Vår vision uppskattas
av många, inte minst bland unga och
framsynta kunder.
Vi brukar säga att vi är Sveriges
miljövänligaste tryckeri.

Din profil
Erfarenhet av den grafiska branschen och grundläggande kunskap om
papper, tryckmetoder och efterbehandling. God kunskap om produktionsprocesser och arbete i relevanta system. Erfarenhet av orderhantering och offertberäkning. Förhandlingsvana och erfarenhet gällande
inköp av tjänster. God datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Som person är du noggrann, strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Van att arbeta både individuellt och i grupp mot tydliga
mål. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i
rollen krävs det att du har stor social förmåga, skapar förtroende och
ger förslag till lösningar. I projekten har du en drivande och lösningsorienterad roll.
Vi erbjuder
Ett spännande arbete i ett expansivt företag som drivs av tanken att
våra trycksaker skall vara så lite miljöpåverkande som möjligt.
Lenanders strävar efter att vara kundens grafiska ”one- stop-shop”.
Vi erbjuder en varierad tjänst med högt tempo. Även om arbetet till
stor del är självständigt ingår du i ett arbetslag med sex projektledare/
säljare som ständigt utmanas i nya projekt.
Tjänsten är en heltid och tillsvidareanställning med en provanställningsperiod om 6 månader och start enligt överenskommelse.
Placering i Kalmar.
Ansökan
Frågor: Maggis Carlsten Åkerlind, tel: 0480-44 48 15,
maggis@lenanders.se
Maila ansökan till maggis@lenanders.se eller skicka den till:
Lenanders Grafiska AB
Att: Maggis Carlsten Åkerlind, Box 4018, 390 04 Kalmar.
Märk kuvertet eller ämnesraden med ”Projektledare”.
Vi vill ha din ansökan senast den 19 februari.
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Vi fortsätter att växa och är idag
49 anställda i Kalmar, Anderstorp,
Västervik och Stockholm. Tryckeriet
har tre åttafärgs tryckpressar och ett
väldimensionerat bokbinderi med egen
limbindare och klammer för snabba
leveranser.
Kunderna kan beställa sina trycksaker direkt i vår webbportal. Men vi
har även en personlig prepress eller
kan erbjuda kunderna att kunna lämna
material direkt i vår XMF remote.
Vi har Storformatsskrivare men även
digitaltryckeri för mindre upplagor.
Vi kan erbjuda lagerhållning och distribution direkt från oss, vilket sparar in
och effektiviserar, transporter.
Vibra reklambyrå finns i koncernen
för originalarbete och marknadskommunikation. www.vibra.se,

Vi behöver förstärka vår avdelning och söker nu en säljande projektledare. Du kommer att hantera inkommande uppdrag, vara rådgivare
och hitta passande lösningar för kunden samt agera spindel i nätet för
produktionerna. Du skall vara länken mellan kund och produktion.
Bevakning av tidsplaner och leveranstider samt kvalitetskontroll av
levererat material är naturligtvis också en mycket viktig del av arbetet.
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