Lagerchef søges
System Transport A/S er inde i en rivende udvikling, og søger flere engagerede ledere til vores lager ved Herning.
Vi søger 2 lagerchefer til lokationen i Herning og en til lageret i Roskilde
For den rigtige tilbydes der en spændende og udfordrende hverdag, hvor der er masser af muligheder for såvel
personlig som faglig udvikling.

Kvalifikationer Lagerchefer
Du har overblik og ordenssans, - overblik over mange medarbejdere og mange komplekse kunder
Flair for at tage ledelsesansvaret og motivere teamledere og deres teams til at yde deres bedste
3-5 års logistik erfaring, gerne fra en 3PL virksomhed
Flair for IT, gerne kendskab til Axapta, Consignor/Nshift og Excel
Selvstændig og omstillingsparat og god til at have flere bolde i luften.
Engageret og vedholdende, og du kan præstere også i pressede situationer
Vi tilbyder
En fleksibel arbejdsdag med det overordnede ansvar for flere teams og deres kunder
Løn efter kvalifikationer
Ordnede forhold og løn efter Funktionæroverenskomsten for handel, transport og service.
Arbejdsopgaverne vil udover den daglige ledelse af gruppen af teams være:
Udarbejdelse af KPI-er vedr. ressourcer og effektivitet
Kundekontakt
Forbedring af processer og udarbejdelse af SOP-er
Ad-hoc lageropgaver

Tiltrædelse snarest muligt, der holdes løbende ansættelsessamtaler.
Henvendelse til
Herning: Logistikchef

Poul Eggertsen

tlf: 29 49 35 51

mail: pe@systemtransport.eu

Roskilde: Logistikchef

Per Nielsen

tlf: 20 24 06 78

mail: pn@systemtransport.eu

Ansøgningen stiles til afdelingen og den respektive logistikchef og sendes til job@systemtransport.eu
Om System Transport A/S
Med dygtige og engagerede medarbejdere, er vi en af markedets førende transport og logistikudbydere.
I Danmark og Polen beskæftiger vi tilsammen 270 fastansatte.
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