Taking rolling to new dimensions!
Morgårdshammar AB är ett registrerat företag sedan 1856. Företaget tillverkar kompletta anläggningar
och utrustning för valsning av långa stålprodukter. Morgårdshammar är ett världsomspännande välkänt
företag beläget i Smedjebacken och är sedan 1987 en del av Danieli Group, Italien. Danieli är en av de
tre största leverantörerna i världen av utrustning och kompletta anläggningar till metall-industrin.

Lager- och flödeschef
Vi söker nu en chef för Morgårdshammar AB:s lager och montageflöde.
Som lager- och flödeschef ansvarar du för lagerflödet och lagerhållningen så att rätt artiklar utifrån
företagets affärsplan och behov finns tillgängliga. Vidare driver du kontinuerlig förbättring av ledtider
och leverantörsutvärderingar av lagerartiklar samt ansvarar för att de håller rätt kvalitet. Avseende
flöden ansvarar du för att stöd för artikelstrukturer och montageflöden finns. Utbildning av personal
som har behov av systemen samt kontinuerlig uppföljning av processen.
Att du är en person som brinner för utveckling, problemlösning, service och att leverera de bästa
resultaten är avgörande för att du ska lyckas och trivas i den här rollen. Naturligtvis är du också en
lagspelare med god social kompetens. Då det ingår en del resande i tjänsten och Morgårdshammar
ingår i en internationell koncern så krävs det att du har körkort och behärskar engelska i tal och skrift.
Avdelningen ansvarar för att beställa och kontrollera allt gods som ankommer samt skeppning. Du
kommer även aktivt att medverka i den dagliga verksamheten då dina arbetsuppgifter bland annat
innebär att:
• Ansvara för den övergripande planeringen
• Ansvara för att det dagliga arbetet utförs enligt gällande standarder och rutiner, både i verkstaden
och ute hos företagets kunder
• Ansvara för att driva såväl verksamheten som projekten framåt och bistå med problemlösningar i det
dagliga arbetet
• Aktivt jobba med säkerhet, kostnader, leveranstider och kvalitet
• Aktivt arbeta mot olycksfall, defekter, och förseningar
• Beroende av beläggning, bereda i förekommande fall

Kunskapsprofil








Erfarenhet från lagerhantering, lagerarbete, reservdelshantering och personalansvar
God förståelse för MH:s reservdelar, antingen genom utbildning och/eller praktik, samt god
ritläsningsförmåga
Utmärkta verbala och skriftliga kommunikationsfärdigheter i både svenska och engelska,
övriga språk är meriterande
Microsoft Office – Word, Excel, PPT
Minimum 5 års erfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av förhandlingar och kontrakt är meriterande
Erfarenhet och kunskap om följande verktyg är en merit
o Visma affärssystem
o CAD, Inventor

Ansökan

Anställningen:

Skicka: Brev med bifogat CV till:
applications@morgardshammar.se
Märk ansökan: Lager och flödeschef
Sista ansökningsdag: 31/8 2018, urval sker
löpande.




Tillsvidare
Placeringsort: Smedjebacken

Kontaktpersoner:



Rekryterande chef: Carl Sahlin, 024066 86 95
Unionen: Bård Stafne 0240- 66 86 84

Morgårdshammar AB

S-77782 Smedjebacken Sweden

Tel (46) 240 66 85 00

e-mail: mh@morgardshammar.com

