Förlagssystem erbjuder logistiktjänster och våra största uppdragsgivare är bokförlag, internetbokhandlare samt bokklubbar. Vi har Sveriges bredaste sortiment av böcker mot återförsäljare. På
senare tid har vi även breddat vårt erbjudande och erbjuder tredjeparts logistiktjänster även till
marknader utanför bokbranschen, då under varumärket Proflog. där vi tar hand om hela kedjan från
inleverans, lagring, plock & pack till utleverans. Vi riktar vårt erbjudande till grossister / agenturer,
butikskedjor, tillverkande företag och till e-handeln som kan nyttja vår mångåriga kompetens av
effektiva logistiklösningar.
Förlagssystem omsätter cirka 250 Mkr och har omkring 220 anställda. Huvudkontoret är beläget i
Stockholm medan lagret, produktionen och flera administrativa funktioner finns i Falun.

Gruppchef
Förlagssystem söker en gruppchef till vårt lager och logistikcenter i Falun. Som gruppchef leder du
det operativa arbetet inom ett produktionsteam med ca 25 medarbetare. Antalet medarbetare
varierar beroende på säsong och produktionsläget.
Tillsammans med dina kollegor och teamet ansvarar du för leverans, kvalité, ordning & reda samt
säkerheten inom dina områden. Genom regelbundna uppföljningar arbetar ni med
processförbättringar och följer upp KPI:er och produktionsdata på daglig nivå, i syfte att snabbt
kunna agera och ställa om kopplat till våra kunders behov. Du ansvarar även för
bemanningsplaneringen på dags- och veckonivå och sammanställer tillsammans med Lagerchef den
mer långsiktiga planeringen. I rollen har du personal- och arbetsmiljöansvar och är behjälplig med
budgetering, lönesättning och semesterplanering inom ditt produktionsteam. Till din hjälp har du ett
antal Teamledare som arbetar direkt i produktionen och själv rapporterar du till Lagerchef.
Vi söker dig som har arbetat som ledare i minst 3 år inom logistikområdet och som tycker om att
uppnå resultat med hjälp av andra människor. Du har god kunskap om lagar och avtal inom
arbetsrätt och arbetsmiljö och har god vana från att arbeta med olika typer av IT stöd, såsom
Microsoft Office och WMS-system. Kunskaper från WMS-system är meriterande.
Du kommer också ha ett nära samarbete med våra kunder och vi vill att du har en god vana att
hantera och agera på olika typer av kundfrågor.
Inom produktionen pågår ett större förändringsarbete, som innebär att vi ser över och effektiviserar
processer och arbetssätt. Det innebär att du i rollen som Gruppchef behöver ha erfarenhet av att
driva framgångsrika förändringsprocesser samt ha stor vana av att förstå och effektivisera
produktionsflöden. Extra meriterande är om du har goda kunskaper i LEAN samt Six-sigma.
Som person är du driven, proaktiv, välorganiserad och kommunikativ. Du har god förståelse för
ledarrollen och är inte rädd för att agera och hantera olika situationer som kan uppkomma i och med
ett personalansvar. Du är prestigelös och hjälper självklart till där behov finns utifrån ett
produktionsperspektiv.
Tjänsten är tillsvidare med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Placering: Förlagssystems logistikcenter i Falun.
Vissa resor kan förekomma till vårt huvudkontor i Stockholm samt till kunder och leverantörer.
Tillträde sker enligt överenskommelse.

Har du frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta:
Lagerchef, Björn Palmebrant
bjorn.palmebrant@forlagssystem.se
Tel 073-075 15 11
Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha senast den 12 augusti 2021 till
jobb@forlagssystem.se. Skriv ”Gruppchef” i ämnesraden.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, urval och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan
ansökningstiden har löpt ut!
I samband med denna annons, undanber vi oss samtal från annons- och rekryteringsföretag.

