
 
Operativ Logistikadministratör 
 

Är du en driven självständig operativ logistikadministratör som gillar utmaningar och som 

gärna delar med dig av dina erfarenheter och som vill vara med i ett lag som ständigt 

försöker bli bättre att uppnå sina mål att leverera i tid, till rätt kvalitet och kostnad. 

Då kanske Microprecision http://www.microprecision.se/ är något för dig. 

 

Vi är ett verkstadsföretag med ett 40tal fleroperationsmaskiner och 65st anställda i 

Brunna Kungsängen med kunder i Europa som främst är verksamma inom verkstad, 

rymd, fordon och medicintekniska industrin. 

Vi söker omgående en erfaren operativ logistikadministratör med inriktning mot den 

dagliga driften av våra lager gällande in och utleveranser. Viktig är att vara väl förtrogen 

med och kunnig att använda MPS-system som hjälpmedel. Viktigt är också att ha en 

kvalitetskänsla av produkter ut till kund samt utleveransprecision. Du ansvarar också för 

rätt lagerhållning (inventeringar). 

  

Grundläggande kvalifikationskrav 

▪ Gymnasieskola/YH utbildning eller motsvarande med verkstadsinriktning. 

▪ Mycket goda kunskaper kring logistik/lager och många års erfarenhet av arbete i rollen. 

▪ Goda kunskaper i svenska/engelska, kunna uttrycka dig bra i tal och skrift 

Kompetenskrav för rollen 

▪ Mycket god samarbetsförmåga och en vilja av att dela med sig av sina erfarenheter. 

▪ Stor systemvana av MPS system (t.ex. Mapaz), här krävs också ett stort mått av ordning 

och reda, för att nå uppsatta kostnads och kvalitetsmål. 

▪ Förmåga att arbeta mål- och resultatinriktat. 

▪ Truckkörkort A, B 

Meriterande för rollen 

▪ Erfarenhet av att ha arbetat i liknande miljöer. 

▪ Erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer 

▪ Lastbilskörkort 

Vidare så vill vi att du är serviceinriktad, har intresse för människor och har god 

samarbetsförmåga. Du är strukturerad, noggrann, ansvarsfull, tålmodig och har en god 

förmåga att arbeta självständigt och att prioritera ditt arbete då arbetsbelastningen kan 

vara av varierande grad. 

 

Övrigt 

Anställningarna är tillsvidareanställning med en provanställningsperiod på 3 månader. 

Anställningarna är på heltid och skiftarbete kan förekomma. Omgående tillträde. 

 

Ansökan 

Skicka in din ansökan via email till info@microprecision.se.                                                                      

Vid frågor kontakta Peter Kjellqvist/VD eller Peder Davidsson Inköp/Logistik chef på 

telefon 08-584 507 50. 
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