Lenanders Grafiska söker
logistikansvarig
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Vi brukar slå oss för
bröstet och säga att vi
TR
K
är Sveriges miljövänligasAL A TRYC
te tryckeri. Vi anstränger
oss för att våra kunder skall kunna få
trycksaker med absolut högsta kvalitet
men utan att det påverkar miljön (vi
klimatkompenserar trycksakerna).
Vi märker att framförallt unga och
framsynta kunder gärna gillar vår
vision. Vi växer ständigt och är idag 52
anställda i Kalmar, Anderstorp, Västervik och Stockholm. Vi har tre åttafärgs tryckpressar, digitaltryckeri och
eget bokbinderi. Vi erbjuder våra kunder att kunna lägga upp sina trycksaker
i vår portal för enklaste beställning
men även lagerhållning och distribution direkt från oss för att spara in på
transporter. Vi omsätter ca 80 miljoner
per år.
Logistikavdelningen inom Lenanders
Grafiska AB bemannas idag av 4 fyra
personer och förstärks vid behov för
att kunna motsvara våra kunders krav.

Vår logistiker Lasse har bestämt sig för att gå i pension – så nu
söker vi en ny logistikansvarig med brett kunnande som tillsammans med oss kan utveckla våra visioner kring säker, kostnadsoch miljöeffektiv distribution.
Du kommer att ansvara för Lenanders Grafiska AB alla transporter till kund vilket innebär att du bland annat kommer att ansvara
för inköp av transporter men också att godset kommer fram till
mottagaren. Du kommer att jobba med hela kedjan av transporten vilket inkluderar allt från adressering via vårt moderna adresseringssystem till spårning av värdefullt gods via tracker.
Du kommer också att ansvara för vårt plock och distributionslager.
Erfarenhet från olika transportörers system som exempelvis
Unifaun online värdesätts liksom praktisk erfarenhet från lagerarbete. Erfarenhet från arbete med olika relevanta programvaror
inom distribution är meriterande eftersom tjänsten kommer att
innebära att du ansvarar för våra adressfiler, adressering, bokningar av transporter och utleveranser. Goda kunskaper i Excel
är viktiga.
Lenanders Grafiska AB är i själen fortfarande ett litet företag där
vi hjälper varandra där det behövs. Därför får du inte vara främmande för att rycka in i produktionen eller när det skall packas.
Kontakta: VD Svante Oledal 0480-411 950 eller svante@vat.se
eller Lasse Engström 0480-44 48 19. Du kan också skriva till
oss på adress Lenanders Grafiska AB, Box 4018, 390 04 Kalmar.
Märk kuvertet med ”Logistikansvarig”. Vi vill ha din ansökan
senast den 26 oktober.
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