Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa
material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt
breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra
helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska
implantat- och flygindustrin.
Läs mer om oss: www.arcam.com or www.ge.com/additive

Teamledare tull och transport
Brinner du för logistik och alla tjänster som ryms inom internationell handel? Arcam står inför stora
förändringar och vi söker nu dig som kan effektivisera vår tullhantering samt axla ansvaret att ta vår
nuvarnade logistikavdelning in i framtiden. Du erbjuds en unik möjlighet att vara med och bygga upp Arcams
transporttjänster.
Rollen innebär att du börjar som teamledare med siktet inställt på att kunna ta en chefsroll i framtiden. Du
har redan en bred grund från många års arbete i liknande tjänster och kan arbeta både operativt och
strategiskt. Du är van att ligga steget före och att lyfta blicken och formulera de framtida målen ser du som
en givande utmaning. Du har full förståelse för hur korrekt tullhantering kan påverka Arcams ekonomi och
affärsstrategier.
Du kommer att arbeta brett inom flera olika områden. Som teamledare leder du det dagliga arbetet på
avdelningen. Inom våra processer kommer du att arbeta mestadels operativt med fokus på ständiga
förbättringar. Omvärldens snabba förändringar gällande internationell handel gör att du behöver vara väl
insatt och bevaka nya lagar, förordningar och förenklingar samt fatta de beslut som krävs för uppgiften. Att
nätverka och vara med i olika forum, både internt och externt, ser du som en självklar del av rollen. Som
person är du driven och självgående. Du motiveras av utmanade mål och tycker om att driva
utvecklingsfrågor inom internationell handel.
Vi erbjuder
En högteknologisk arbetsplats med högt i tak, engagerade medarbetare och intressanta kunder.
Vi erbjuder en global arbetsmiljö där du får möjlighet att interagera med kollegor från hela världen. Du
kommer att få med dig värdefull kunskap och erfarenhet som bidrar till din yrkesmässiga utveckling. Vi har
ett brett utbud av personalförmåner, bonus, flexibel arbetstid, hälso- och pensionsförmåner.
Vi strävar efter jämställdhet och tror att en aktiv prioritering av mångfald skapar konkurrensfördelar. Det är
våra anställda som gör skillnaden och bidrar till vår framgång. Vi hoppas att du kommer att lära lika mycket
från oss som vi av dig!
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Kvalifikationer
Du har erfarenhet från att leda ett team och är bra på att organisera och skapa en tydlig struktur. Vi ser
gärna att du har tidigare erfarenhet inom ledarskap och logistik, gärna från en global industri.
Du har utbildning inom tullområdet med fokus på import och export, samt minst 10 års arbetslivserfarenhet.
Vidare har du erfarenhet av ERP-system och transportbokningssystem. Mycket goda språkkunskaper i
engelska och svenska är en förutsättning. Meriterande är ytterligare språkkunskaper i framförallt ryska,
kinesiska, italienska, franska, spanska, tyska eller japanska.
Som person är du en lagspelare med god kommunikativ förmåga. Du behåller lugnet i stressiga situationer
och hanterar dessa strukturerat och effektivt.
Sista ansökningsdag
Du är välkommen in med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2 april 2019. Rekryteringen
kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan!
För information
Rekryteringen sker i samband med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen
är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anne Hansson +46(0)72 988 9405 eller via
e-post: anne.hansson@randstad.se
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