Industri textil Job är ett Globalt högteknologiskt industriföretag med en framstående roll på marknaden
då det gäller filterutrustning, säkerhetsprodukter och förädlad teknisk textil. Vi är leverantör till processoch tillverkningsindustrin samt övriga användare av förädlad teknisk textil. Med vårt affärskoncept och
våra produkter är vi ledande inom miljö, process och skydd för hållbar utveckling hos våra kunder.

Industri textil Job AB söker fler hjältar
till vårt Supply Chain Team i Kinna!
Är du sugen på att anta en utmaning av rang
och bli en del av vårt unga, dynamiska Supply
Chain team?
Vår utmaning är att i kraftig tillväxt kunna
effektivisera vårt ansvar, serva vår säljkår,
våra leverantörer och se till att vår produktion
är försörjd på ett optimalt & effektivt sätt.
Vi behöver nu stärka upp med två nya
personer, en med inriktning på Business
support och en med inriktning på inköp.
Vi söker affärsdrivna och initiativrika personer
med ständigt kundfokus som har förmågan
att självständigt lösa väntade och oväntade
problem genom egna insatser och som kan
hantera stress. För att bli framgångsrik på dessa
positioner behöver du vara strukturerad och
kunna planera/organisera arbetet på ett
effektivt sätt att det blir tydligt även för andra.

Följande kvalifikationer är viktiga för
tjänsterna:
• Du skall ha en stark drivkraft och viljan att
göra ett bra jobb
• Du är självgående och en person som inte
ger upp i första taget
• Du är förändringsvillig och strävar alltid efter
ständiga förbättringar
• Engelska i tal och skrift (även tyska är en
merit)
• Gymnasial eller motsvarande teoretisk
utbildning
• Goda kunskaper inom ERP & MS Office
Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av
att arbeta inom Business support eller Inköp
och vi ser gärna att du har någon form av eftergymnasial utbildning, med inriktning mot affärer.
Det viktigaste är dock att du som person
passar in i företaget.
Resor inom Sverige och Europa kan förekomma.

Känner du igen dig och vill anta utmaningen?

Sök tjänsten genom att maila till
job@jobgroup.se
Märk ansökan med ”Business support” eller
”Inköpare”. Lön enligt överenskommelse.
Vi kommer att göra löpande urval, sök nu!

Get the ”Job” done! Have fun! 

Mer information om företaget hittar du på
www.jobgroup.se
Har du några frågor, kontakta Peter Holmstrand:
peter.holmstrand@jobgroup.se
alt 0320-21 04 82.

www.jobgroup.se

