Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®),
möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ
partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom
dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA. Bolaget är listat
på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

Logistic Technician
Drivs du av att skapa effektiva och smarta logistiklösningar i ett växande företag? Då har
Arcam utmaningen för dig!
Arcam står inför kraftig expansion och en stor del av arbetet kommer att vara att förutse och
definiera framtida behov för logistikavdelningen samt leda arbetet med designen av
logistikdelarna i nya lokaler. Rollen stöttar logistikavdelningen i arbetet med att utveckla
företagets flöden och logistikprocesser.
Arbetsbeskrivning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beräkna och identifiera framtida lager- och logistikbehov, planera och delta i beslutade
förändringar.
Stötta logistikavdelningens förbättringsarbete inom säkerhet, kvalitet,
leveranssäkerhet, kapitalrationalisering och kostnadseffektivitet
Utveckla och driva logistikfrågor inom produktutvecklings- och verksamhetsprojekt
Arbete med säkerhetsfrågor för logistik
Arbete med bristuppföljning och optimering av lagernivåer
Analys av lagerplatshantering för effektiv plockning
Stötta arbetet med att upprätthålla skriftliga rutiner
Utveckling av flöden och processer mellan centrallagret i Mölndal och Arcams lokala
lager i världen
Stötta i arbetet med förpackningsutveckling
Arbetet innebär besök på Arcams övriga lager, idag Beijing (CN), Turin (IT), Woburn
(US), Warwick (UK)

Kvalifikationer:
•
•

Du som söker har förmodligen en eftergymnasial utbildning, gärna inom logistik samt
ett antals års erfarenhet från området.
Tidigare arbete med flytt och expansion av lager och logistikfunktioner är meriterande

•
•
•
•
•

Erfarenhet av att jobba med styrning av lokala lager utomlands meriterande.
Erfarenhet och kunskap att driva projekt och förbättringsprocesser, gärna med
erfarenhet från LEAN-arbete.
Grundläggande kunskaper i layoutarbete
Goda kunskaper i engelska
Som person är du engagerad, driven och välorganiserad.
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