Linde Material Handling

ScandFibre Logistics AB
ScandFibre Logistics AB är ett av Sveriges största
logistikföretag för internationella järnvägstransporter.
Vi ansvarar årligen för ca 25% av Sveriges export på
järnväg vilket motsvarar 50 000 järnvägsvagnar som
transporteras mellan Sverige och Europa. Godset som
transporteras är främst pappers- och
konsumentprodukter. Företaget ingår i BillerudKorsnäskoncernen, har 25 anställda och en omsättning på ca
900 Mkr. Huvudkontoret är placerat i Örebro.

Tycker du om att ta ansvar och påverka? Trivs du i en internationell miljö? Vill du bli en
del av ett framgångsrikt företag? Har Du ett intresse för att vara med och skapa effektiva
och hållbara lösningar för järnvägslogistik? Då kan rollen som Logistics Developer hos
ScandFibre Logistics vara något för dig!
Logistics Developer
ScandFibre Logistics (SFL) planerar, upphandlar och levererar internationella
logistiklösningar på järnväg till framförallt våra stora användare inom svensk
skogsindustri. Dessutom har vi stora användare inom dagligvaruhandeln som vill
importera olika konsumentprodukter till Sverige. Logistiklösningarna bildar ett unikt och
relativt komplext internationellt tågsystem där olika järnvägsoperatörer är involverade.
Vår Logistics Developer medverkar till att designa och optimera vårt framtida tågsystem
som vi kallar Rail22. Arbetet sker med starka kopplingar till interna funktioner som inköp
och ekonomisk controlling, men även externt mot leverantörer. Logistics Developer
medverkar i arbetet med flödesberäkningar och konsekvensanalyser för Rail22.
Som Logistics Developer har du en viktig roll i SFL´s utveckling och framtid. Du
rapporterar till Chef för området Rail Logistics Solutions.
Vem är du?
• Du har god kunskap om logistik, gärna med inriktning mot järnväg.
• Du är samarbetsvillig, driven och vill påverka.
• Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga både på svenska och engelska.
• Du trivs med att ha överblick och förståelse, men har även intresse för detaljer.
• Du är analytisk.
• Du är van att resa och planera din tid effektivt.
• Du gillar att jobba med ”frihet under ansvar”.
• Du har akademisk examen, gärna civilingenjör.
• Du har goda Microsoft Office.
Kontaktuppgifter
Vi samarbetar med Consensus i den här rekryteringen. För mer information är du
välkommen att kontakta Alexander Wallnäs 072-600 64 48 eller Lena Ottaway 070-547
36 00. Vi ser fram emot din ansökan senast 5 juni på www.consensus.nu.

