Beredare med ritkunskap
Rollen innebär att du kommer ha ansvar för att bereda kundorder samt att bistå vår säljavdelning med kalkyler och ritningsunderlag gällande offerter. Du kommer även ansvara för att
uppdatera och underhålla produktionsstrukturen i vårt affärssystem Navision.
Vidare sker dagligt samarbete med säljsupport, inköp, produktion och produktutveckling för
att effektivisera flödet från order till leverans. Du kommer aktivt delta i produktionsledningens
möten och uppföljningar. Goda ritkunskaper är en förutsättning i denna roll, för att ansvara för
kundunika materialinköp och produktionstekniska underlag vid specialutföranden.
Kompetens
Du har god kännedom om produktionslogistik, operationsplanering och operationsberedning.
Goda ritkunskaper inom 3D CAD.
Du har förmågan att informera, kommunicera och förhandla internt för att i löpande verksamhet skapa utrymme för optimering av produktionsförutsättningar.
Önskvärt är erfarenhet i MPS-system.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och en nyfikenhet kring att lära dig mer. Du är
van vid att arbeta i en flexibel miljö där omprioriteringar förekommer. Därför är det viktigt att
du har förmåga att kunna arbeta parallellt med flera olika uppgifter samtidigt. Arbetet med
beredning gör att du som sökande behöver ha god kunskap om företagets processer och organisation, för att effektivt kunna lösa de utmaningar som uppstår.
Som person hoppas vi att du trivs med att vara spindeln i nätet och värdesätter arbete i grupp.
Du är trygg i dig själv och har en hög initiativförmåga då rollen kommer att innebära samverkan och prioritering för att vårt produktionsflöde skall löpa så effektivt som möjligt. Du har lätt
för att samarbeta och en förmåga att se helheten i de uppgifter som skall utföras samt förstår
kopplingen till företagets lönsamhet.
Anställningsform
Tjänsten är på 100% och börjar med en provanställning på sex månader.
Du kan ställa frågor om tjänsten till Andreas Aderlind tel: 0472-26 96 61 eller Ing-Marie Andersson tel: 0472-26 96 23.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Så se till att skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag: 2022-01-21
Välkommen med din ansökan till philippa.green@abstracta.se
We create better soundscapes!
Abstracta är ett svenskt designföretag med lång erfarenhet inom inredningsakustik. Produktion
och produktutveckling sker i egen fabrik i Lammhult, Småland. Som marknadsledare i Norden
strävar vi alltid efter att hitta innovativa, hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att
skapa bättre ljudlandskap i olika typer av miljöer. Abstracta är verksam sedan 1972 och är inne
i en expansiv fas både inom Sverige och utomlands. Företaget är en del av börsnoterade
koncernen Lammhults Design Group.

