
K-Bygg Fresks är en del av Kesko Sverige. Koncernen bedriver en bred 
byggvaruhandel med mycket starka varumärken omfattande ett 50-tal 
byggvaruhus med cirka 1500 medarbetare och en omsättning på  
4,8 miljarder kr.

Vi söker Lagerchef till Huskvarna
Som Lagerchef ansvarar du för att leda, organisera och följa upp den löpande lager- och logistikverksamheten vid 
anläggningen. Till din hjälp har du en logistikansvarig som arbetar med bl a godsmottagning med in- och utleveranser, 
packning, transporter

I rollen som Lagerchef ser du till att arbetsuppgifterna utförs enligt gällande rutiner, regler och lagar. Verksamheten  
kräver att du arbetar operativt på lagret. Tjänsten innehåller även ett teamledaransvar för ett par medarbetare.

Du ansvarar vidare för rutiner och processer kring logistik och lagerhantering, och säkerställer att våra kunder och  
uppdragsgivare får rätt leverans i rätt tid.

Vem är du?
Du ska gärna ha tidigare erfarenhet från arbetsledande befattning inom logistik/lager. Vi ser att du vill vara med och 
utvecklas i en miljö och ett företag som är i positiv förändring och där du får möjligheten att själv ansvara för utveckling 
av den operationella lagerverksamheten genom att leda och entusiasmera till bästa resultat.

Som person är du:
• Strukturerad och positiv. Du har båda fötterna på jorden och är trygg i ledarrollen.
• En problemlösare med förmåga att få saker gjorda.
• Välorganiserad, tålmodig med ett logistiskt tänkande.

Du har:
• Stark framåtanda och eget driv.
• Förmåga att leda dig själv och andra.
• Känsla och kunskap att skapa goda affärsmässiga relationer med kunder     
och samarbetspartners.

Du får förmånen att arbeta och utvecklas tillsammans med oss vid en 
anläggning som har funnits och drivits i över 30 år.

Tjänsten är på heltid. Körkort B är ett krav. Vana av truck är  
meriterande.

Har du frågor eller funderingar kring tjänsten, hör av dig till vår 
platschef Emil Ryd på emil.ryd@k-bygg.se eller 036-538 80.  
Ansökan (brev och CV) sänder du via mail, märk din ansökan:  
Lagerchef Huskvarna Edvardssons

Sista ansökningsdag: Skicka in din ansökan snarast, vi går igenom 
ansökningarna löpande. 

Välkommen med din ansökan!

HUSKVARNA Larssons väg 3  •  036-535 95  •  k-bygg.se 
Öppet: vardagar 7.00-17.00, tisdagar 7.00-18.00, lör 8.00-13.00


