
Lagerhantering, exempelvis lossning och kontroll av inleveranser, inlagring samt plock av order.

Körning av produkter till lokala producerande partners

Enklare sammansättning/montering; på lager och i vissa fall vid leverans hos kund

Bokning av utleveranser från lager

Inventering

inoff inred ab säljer sedan 2001 möbler och inredning till offentlig miljö, vi växer och satsar för framtiden.

Är du en person som trivs med att arbeta på lager och som samtidigt vill ha något utöver det vanliga lagerarbetet?

Vill du vara den som, i nybyggd fastighet, bygger upp lagerverksamheten i en tjänst som kännetecknas av stor

variation och mycket ansvarskänsla. 

Vi söker nu en ny stjärna till en unik tjänst, kännetecknad av mycket ansvar och med stor möjlighet till påverkan om

hur vår lagerverksamhet ska ta form framåt. Du kommer ha ett nära samarbete med VD och få en betydande roll

framöver. Tjänsten avses tillsättas så snart som möjligt.  

Efter sommaren 2023 kommer vi flytta vår lagerverksamhet till en helt nybyggd lagerfastighet utmed E4 vid avfarten

Östra Ljungby, endast ca 15 minuter från vårt kontor på Berga i Helsingborg. Lagret kommer rymma helt nya

utrymmen för fotografering, lagerkontor och omklädningsrum. 

Tjänsten vi nu rekryterar kommer under större delen av 2023 präglas av planering och koordinering av vår flytt, och

tillsammans med VD lägga grunden för det nya lagrets rutiner och processer, hur gods ska lagras, upphandling av

pallställ, truckar osv. Tjänsten kommer vara klippt och skuren för dig som trivs på lager och som samtidigt vill ha en

stor variation i arbetsuppgifterna, stort ansvar och betydande möjligheter till påverkan. Tjänsten är på så vis unik då

du kommer in i en fas där din roll kommer göra skillnad. Att du älskar att organisera, planera, leda och koordinera

känns därför självklart och något du ska trivas med. 

Från slutet av 2023 och framåt kommer du därefter ingå i ett team på inledningsvis två personer på lagret. Ni

kommer tillsammans, med en som ytterst ansvarig, hantera vår lagerverksamhet på daglig basis men också i viss

utsträckning vara involverad i såväl skötseln av fastigheten som i våra kundprojekt och kundleveranser. Du kommer

ha tät och daglig kontakt med i synnerhet VD och kundservice/projektledare. Tjänsten kommer på sikt bland annat

innefatta följande; 

Vi tror att du är händigt lagt och att du har erfarenhet av lagerverksamhet eller liknande tjänster, men vi fäster

samtidigt stor vikt vid dina personliga egenskaper, din ambition att utvecklas med oss, din strävan mot högsta

kvalitet samt din vilja att genom lagerverksamheten addera ett stort värde till vår slutprodukt.

Körkort med behörighet B samt truckkort är ett krav.

Vi ser fram emot din ansökan och CV så snart som möjligt.

Vänligen maila VD kristoffer.karlsson@inoff.se för ansökan eller slå en signal på 0451-775364 

vid frågor eller för att veta mer.  

inoff inred ab säljer sedan 2001 möbler och inredning till offentlig
miljö, vi växer och satsar för framtiden.
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