Inköpare & Produktionskoordinator

Vi letar vi efter dig som är utåtriktad med förmåga att
skapa goda kontakter och relationer. Du är fokuserad
och gillar att ha ordning och reda. Vi ser att du har ett
driv och en vilja att vidareutvecklas. Vill du arbeta i ett
snabbväxande företag och delta i arbetet att förbättra
framtidens utbildningsmiljö?

OM TJÄNSTEN

Tenstar Simulation har en uttalad vision att förbättra
världen. Detta gör vi varje dag genom att utveckla och
leverera simulatorer för utbildning, som används av såväl
skolor som utbildningsföretag och maskintillverkare över
hela världen. Våra simulatorer skapar en säker och effektiv
övningsmiljö för blivande maskinförare. Simulatorer
minskar dessutom utsläppen och bidrar till att utbilda
bättre förare. Du är delaktig och drivande i Tenstar
Simulations produktion, från montering där du är drivande
i hela kedjan ända från planering, till inköp, slutmontering
och installation hos kund.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter som
innefattar planering i vårt affärsystem (Monitor) och inköp
av produktionsmaterial till vår montering i Tanumshede.
Du skapar strukturer och ordrar i affärssystemet samt
ansvarar för att lagret inventeras och administreras.
Du bidrar och är delaktig i att säkerställa utleverans av
högkvalitativa produkter och kommer under vissa perioder
vara med och bygga simulatorer och installera dem ute
hos kunder. Som person är du utåtriktad med förmåga att
skapa goda kontakter och relationer, ser möjligheter och
är inte rädd för att prova nytt eller hjälpa till. Du behärskar
svenska och engelska i tal och skrift.

VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att jobba med planering/inköp/lager
i affärssystem
• Har goda kunskaper i svenska och engelska då
kommunikationen sker på båda språken
• Är driftig och ser möjligheter
• Erfarenhet av montering i någon form är meriterande
Du kommer till en arbetsplats där kreativitet och egna initiativ
står högt på agendan och av den anledningen är det viktigt
att du är en person som vill vara med och bidra, såväl till god
stämning som goda resultat. Vi tror att du som sökande är
kommunikativ och har ett stort driv och en vilja att utvecklas
med oss och våra produkter. Tjänsten kan innebära visst
resande.

ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Tanumshede
Skicka ansökan till job@tenstarsimulation.com
Frågor: Christian Döbeln +46 707 10 24 34
www.tenstarsimulation.com

TENSTAR SIMULATION AB utvecklar och säljer simulatorbaserade utbildningsverktyg för maskiner och fordon.
Våra produkter främjar en bättre miljö, en säkrare arbetsplats, större möjligheter för studenter att träna och en
mer kostnadseffektiv utbildning. Bolagets huvudkontor ligger i Tanumshede.

