Innesäljare/Logistiker
Vallberga Lantmän
Vallberga Lantmän är en ekonomisk förening som ägs av ca 900 medlemmar. Omsättningen
uppgick till ca 470 mkr år 2017 och organisationen har 40 anställda. Verksamheten består av
fodertillverkning i en av Norra Europas modernaste foderfabriker, mottagning av spannmål,
försäljning av förnödenheter till växtodling och butiksverksamhet. Läs mer om Vallberga Lantmän
på www.vallbergalantman.se
Vi söker en person som vill bli en av oss och brinner för att sälja och planera. Tjänsten vi erbjuder
är som innesäljare/logistiker med placering på kontoret i Vallberga.
Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

Försäljning, orderläggning och leveransplanering av petroleumprodukter till företagskunder.
Inköpsadministration av petroleumprodukter och lagervaror till lagret i Vallberga.
Leverans- och logistikplanering i samarbete med vår transportledare av gods från våra
leverantörer samt lagervaror från Vallberga till kund.
Lagerstyrning i vårt affärssystem (Pengvin).
Planera plock och lagerhantering med lagerpersonal i Vallberga.
Ingå i telefonväxeln.

I tjänsten kan även visst arbete med marknadsmaterial förekomma, så som utskick och
sammanställning av broschyrmaterial inom produktområdet samt deltagande på mässor.
Den vi söker
Vi ser gärna att du har arbetat med försäljning och/eller logistik och lagerplanering tidigare. Du är
trygg i att hantera kunder och ge service via telefon. Du bör ha god datorvana och erfarenhet av
någon typ av varuflödessystem. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift samt har Bkörkort.
Som person är det viktigt att du är relationsskapande och självgående samt att du har en positiv
inställning. Dessutom bör du ha en god samarbetsförmåga och trivas med ett periodvis högt
tempo.
Anställning
Du blir anställd på heltid av Vallberga Lantmän. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds
med 6 månaders provanställning. I din tjänst omfattas du av kollektivavtal med Unionen.
Ansökan
Lokal Bemanning och rekryteringskonsult Kristoffer Hall har ett helhetsansvar för rekryteringen.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristoffer på telefon 0430-71020.
Din ansökan registrerar du senast 2018-04-15 via www.lokalbemanning.se
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