
 

 

BillerudKorsnäs helägda dotterbolag ScandFibre söker 

Leverantörsansvarig med god förståelse för logistik 

(med ansvar för vagnsförsörjning) 

Eftersom Andreas valt att gå vidare mot nya utmaningar efter några år hos oss, behöver vi 

nu hitta hans ersättare. 

 

Om du vill tillhöra ett framgångsrikt företag inom logistik, då kan ScandFibre vara din 

nästa arbetsgivare. 

 

ScandFibre Logistics AB är Sveriges största logistikföretag för järnvägstransporter åt 

skogsindustrin. Vi ingår i BillerudKorsnäs-koncernen och ansvarar årligen för ca 2 miljoner 

ton pappersprodukter som transporteras med järnväg från Sverige till Europa. För att öka 

effektiviteten i systemet erbjuds även transporter av returgods från stora delar av Europa. 

Företaget har 25 anställda och en omsättning på ca 900 Mkr. Huvudkontoret är strategiskt 

placerat, centralt i Sverige i Örebro. 

 

Vi på ScandFibre har som mål att hela tiden sträva efter att överträffa våra kunders och 

ägares förväntningar på information, vår logistikkompetens och servicemedvetenhet. 

Vi söker dig som är en teamspelare, en person som gärna delar med dig av dina 

erfarenheter, du kommer att arbeta mycket verksamhetsnära och det är viktigt att du vill lära 

dig och förstå vår logistikverksamhet. 

 

Som Leverantörsansvarig med ansvar för vagnsförsörjning blir du en av 4 

leverantörsansvariga som ständigt arbetar med att utveckla och effektivisera våra 

leverantörer på olika sätt. 

 

I din roll som leverantörsansvarig för vagnsförsörjning, är du nyfiken, vetgirig, har förmågan 

att ta egna initiativ och jobbar proaktivt samt är trygg i dig själv så att du kan fatta snabba 

beslut när det krävs i olika situationer 

 

Vi vill att Du kan och vill leva efter devisen att ”varje dag är en ny dag på jobbet”. Här händer 

det mycket och fort ibland, och vi vill att du tycker det känns som en spännande utmaning.  

 

Känns det här som en spännande utmaning för dig?  

Har du kanske fler frågor kring rollen, då är du välkommen att höra av dig till 

rekryteringskonsult Åsa Quarfordt på Personalpoolen Mellansverige AB, som Scandfibre 

samarbetar med i den här tillsättningen. 

Vi vill ha ditt personliga brev och din CV senast den 15/8 2017. 

Ansöker gör du via www.personalpoolen.se/lediga-jobb 

 

http://www.personalpoolen.se/lediga-jobb


 


