Kvalitetsmedveten och serviceinriktad Logistiker.
Under 2019 utökar vi antalet anställda samt påbörjar flytten av vår verksamhet till nya lokaler i
Västerås. Vill du vara med på en spännande utvecklings- och expansionsresa?
Scandinavian Gene Synthesis AB (SGS DNA) är ett välrenommerat företag som ingår i QIAGENkoncernen. Företaget ligger i Köping och har ca 60 anställda. Vi arbetar med kundanpassade,
medicintekniska produkter för i första hand diagnostik (IVD) men även för andra
användningsområden. Företaget tillhandahåller även vissa relaterade tjänster som analys och
stabilitetsstudier. Vi applicerar Medicinsktekniska direktiven, ISO13485 (EU) och 21CFR820 (USA).
SGS DNAs kunder finns över hela världen och vi omsatte ca 50 miljoner SEK under förra året. Vi
arbetar i en internationell miljö och företagsspråket är engelska.
På avdelningen Administration and Material Management (AMM) ansvarar vi bland annat för
packning och skeppning av produkter och godsmottagning. Tack vare den expansiva fas som
företaget befinner sig i behöver vi nu utöka avdelningen med ytterligare en logistiker.
Om tjänsten
I tjänsten som Logistiker kommer du att ansvara för att rätt produkter packas och skeppas enligt
kundens önskemål. Att inkommande material hamnar på rätt plats på hyllan men även i
elektroniska lagerlistor. Det ingår även en del vaktmästeri uppgifter samt hantering av farligt avfall.
För detta ingår utbildning. Lagerhantering och mindre inköp kan förekomma. Vid sidan av detta
kommer du medverka i olika typer av förbättringsprojekt som förekommer inom avdelningen.
Önskade kvalifikationer
Du som söker har gymnasieutbildning eller motsvarande. Du skall ha några års erfarenhet av
logistik, arbete inom packning, internationella skeppningar, godsmottagning och lagerhållning. Dina
kunskaper i svenska och engelska är goda i både tal och skrift. Du bör ha kunskap och erfarenhet av
Officepaketet, primärt i Word, Excel och Outlook.
Är du händig och har intresse av IT och eller teknik är det meriterande. Har du jobbat enligt GMP är
det ett plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som Logistiker har du lätt för att anpassa
dig till rådande omständigheter och du ser möjligheter i förändringar. Du är en engagerad och
energisk person som är mån om att arbeta för bästa kvalitet och resultat. Att arbeta tillsammans
med andra som en lagspelare och vara lyhörd för dina kollegor är en självklarhet för dig. Du tar
ansvar för dina uppgifter och är strukturerar i ditt arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
Arbetstid/Varaktighet
Tillträde omgående, enligt överenskommelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning men tidsbegränsas de första sex månaderna i prövosyfte.
Heltid, 100 %, 40 timmar/vecka.
Ersättning
Fast lön
Kontaktpersoner
Sara Windahl, Administrative Manager, 0221-296 73, sara.windahl@sgsdna.com
Kenneth Abrahamsson, representant för Unionen, 0221-296 88,
kenneth.abrahamsson@sgsdna.com

Ansökan
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till work@sgsdna.com. Märk din ansökan
Logistiker
Sista ansökningsdag är den 24 februari 2019. Rekryteringen pågår löpande så vänta inte med att
skicka

