Supply Coordinator
till Hallborn i Gnosjö
Är du en nyfiken, driven och positiv person som vill ha en bred roll inom marknad,
logistik, teknik och kommunikation, i ett företag med mycket fokus på utveckling?
Då tror vi att du är den vi söker!
Hallborn Metall i Gnosjö är ett bolag inom Bufab Gruppen och är specialiserade inom skärande bearbetning.
Hallborn tillverkar svarvade komponenter i CNC svarvar till krävande kunder över hela världen inom flera olika
affärsområden. Hallborn som startade 1947 omsätter idag 60 Mk och är ca 35 anställda.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Supply Coordinator på Hallborn blir du en stabil och viktig länk mellan flera
områden i verksamheten och har ett tätt samarbete med framförallt försäljning, planering,
produktion och logistik. Du får en mycket bred roll där det övergripande målet är att
säkerställa högsta servicegrad mot våra kunder.
Dina främsta arbetsuppifter är att supporta våra kunder, registrera och administrera kundorder,
läsa in leveransplaner och leveransbevaka. I rollen ingår också en viss del inköpsarbete.
Vidare ser vi gärna att du kan vara med och utveckla vår interna logistik och lagerhantering.
Har du erfarenhet och intresse av kommunaktion ser vi att man i denna roll på sikt också
skulle kunna ansvara för vår interna och externa kommunikation där det bland annat ingår att
administrera vår hemsida och våra sociala medier.
Du rapporterar till vår platschef.
Din profil
Vi söker dig som drivs av kontakten med människor där du har en god relations- och
samarbetsförmåga. Att ha struktur i det arbete som du gör är något du trivs med. Du vågar ta
ansvar för dina arbetsuppgifter och drivs av att hjälpa till att lösa våra kunders
frågeställningar.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom tillverkande industrin, inom
områden som t ex kundtjänst, innesälj och supply chain. Framförallt att du har vana av att
arbeta kundorienterat.
Som person är du social, nyfiken och serviceinriktad. Du är van att ha många bollar i luften,
prioritera dina arbetsuppgifter och gillar när tempot periodvis är högt. Du har förmågan att
arbeta självständigt men du trivs också att tillhöra ett team med stark laganda där man kan
backa upp varandra. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, samt
vana vid arbete i affärssystem och med Officepaketet.
Ta chansen att bli en viktig del i en verksamhet som siktar framåt!
Placeringsort: Gnosjö
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Lön: Efter kompetens
Vid frågor kontakta HR, Julia Karlsson 073-0679691 julia.karlsson@bufab.com
Vi ser fram emot din ansökan!

