
 

Administra+v lageransvarig +ll Vebe Teknik AB i Björköby  

Vebe Teknik befinner sig i en mycket expansiv fas och behöver kon9nuerlig förstärkning i 
produk9onen. Här erbjuds eA omväxlande, intressant och utmanande arbete. Rollen bygger på viss 
frihet under ansvar och ger dig som medarbetare möjlighet 9ll både professionell och personlig 
utveckling.  

Vebe Teknik AB erbjuder marknadens mest effek9va lösningar för säckfyllning, palleAering och 
säcktömning. Med 100 år i branschen är Vebe idag den ledande samarbetspartnern för 
pulverhanterande industri i Skandinavien. OmsäAningen uppgår 9ll ca. 50 MSEK med en 
personalstyrka på drygt 22 personer. Vebe finns i Björköby med försäljning, 9llverkning, service och 
utveckling. Vi är eA 9llväxtbolag som brinner för innova9on och högteknologisk utveckling.  

Läs gärna mer om oss på www.vebe.se 

       Tjänsten som administra9v lageransvarig har Ni yAerst ansvar för: 

• Daglig styrning och planering av materialflödet 

• Administrera skötselavtal 

• Bevakning av lagersaldon/leveranser 

• Tullhandlingar 

• Boka transporter 

• Lagerinköp 

• Inventering 

Din profil 

Du som söker denna utmaning har någon form av gymnasial eller eYergymnasial utbildning samt 
flerårig erfarenhet från lager- och produk9onsverksamhet. Du är en självständig och driven person 
med eA genuint intresse för lagerop9mering och planering. Du drivs av aA hiAa effek9va arbetssäA 
och få produk9onen och lagret aA arbeta op9malt, allt för aA säkra leveranserna 9ll kund.  

Med fördel har du en god vana aA hantera lager- och IT-system. Du är en lösningsorienterad, 
ini9a9vrik och strukturerad person som gillar siffror och är bekväm med aA ta beslut och genomföra 
förändringar och förbäAringar.  

EA goA samarbete och aA teamet 9llsammans drivs mot aA nå uppsaAa mål, det är något som ligger 
dig extra varmt om hjärtat. Vebe Teknik är eA 9llväx[öretag där flexibilitet och förändringstänk är 
centralt, egenskaper som vi gärna vill tro även kännetecknar dig och diA arbetssäA.   

Tjänsten ställer krav på mycket goda svensk- och engelskkunskaper. 

http://www.vebe.se


Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma aA 9llsäAas innan ansöknings9den har gåA ut. Du är 
varmt välkommen med din ansökan redan idag! Din ansökan skickas 9ll dan@vebe.se  

Vid frågor om tjänsten var vänlig aA kontakta. 

Mats Lindgren 0383-312 06 eller Dan Borg 0383-312 25 

Uppstart: Omgående eller enligt överenskommelse. 
Ort/Placering: Björköby/Vetlanda.  
OmfaAning: Hel9d, dag9d.  
Lön: Individuell lönesäAning 9llämpas.  
Ansöknings9d: Ansök senast 11 februari.  

 

mailto:dan@vebe.se

