Lager & logistikansvarig

1. Befattningshierarki
Rollen svarar till byggchef:

2. Rollens syfte
Syftet med rollen är att säkerställa flöden, kvalitét och leverans i processerna:
• ”HUB workshop: rebuilding, refurbishment & warehouse” (översatt HUB verkstad:
ombyggnation, renovering och lager”)
• samt sista steget ”Closing” i kärnprocessen ”Delivery Process” som rör returer av avslutade
projekt.
Rollen förväntas inom ramen för sitt ansvarsområde även ta en aktiv roll inom ”QHSE” översatt
”kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö”.
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3. Huvudsakliga arbetsuppgifter
Lager
• Upprätthålla inventeringsdokumentation för moduler och tillbehör
• Ansvara för optimal placering av inventarier samt dokumentation, både på egna ytor, hyrda
ytor samt vid fabrik
• Säkerställa tillgång och kvalitet på relationsritningar och för samtliga moduler i lager
• Säkerställa att förvaring och lagerhållning sker på ett sätt anpassat för var individs
förutsättningar att klara kyla, fukt, nederbörd etc.
Verkstad (ombyggnation och renovering)
• Rita före- efterritningar i AutoCad LT i samråd med säljare/byggledare
• Kapacitetsplanering verkstad
• Säkerställa tillgång till material och verktyg för planerade arbeten (ansvarar för att
beställa/köpa hem efter behov)
• Ansvarar för att verkstadslokalerna hålls framkomliga och rena samt att material och
verktyg förvaras på lämpligt och strukturerat sätt
• Ansvarar för att relevanta externa personer får tillgång till lokalerna under begränsade
perioder i samband och att anvisningar kring brand, arbetsmiljö, säkerhet etc. följs
Logistik
• Ansvara för att logistiken på egna gården fungerar effektivt
• Säkerställa tillgång till och rutiner för relevanta transportmedel, verktyg samt tjänster från
samarbetspartners
• Planera för och möjliggöra lastning vid till- och fråntransport till egna gården
• Ansvara för mottagning samt kontroll av eventuella godstransporter till egna gården
Avetableringar
• Planera hemtag av moduler i samband med avslut av projekt
• Boka UE’s och säkerställa avetableringsprocessen inklusive tätning, transport och
lagringsplats
• Göra avsyn och dokumentera (protokoll, fotografier etc.) skicket på modulerna och
tillbehören
• Förbereda underlag för debitering av skador
• Uppdatera relationsritningar i AutoCad LT
4. Ansvar & befogenheter
•

•
•

•

Ansvarar för att de huvudsakliga arbetsuppgifterna ständigt utvecklas, förnyas och
förbättras i syfte att utföras med optimal kvalitet utifrån vid var tid tillgängliga medel och
kapacitet
Ansvarar för att arbeten inom lager, verkstad och gård utförs på ett arbetsmiljömässigt
säkert sätt
Har befogenhet att avbryta pågående arbeten inom ramen för ansvarsområdet om det finns
risk att säkerheten äventyras (såsom arbete på hög höj, tunga lyft, maskinarbeten, heta
arbeten etc.)
Ansvarar för att de för rollen relevanta relationerna med kunder, leverantörer, partners och
andra upprätthålls i linje med Temporary Space Nordics värdegrund
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5. Profil
Kompetens/kunskaper:
• God erfarenhet av att köra inventarier på upp till 10 ton på större truck
• God erfarenhet av att köra pallar etc. inom begränsade utrymmen på mindre truck
• Goda kunskaper inom bygg/konstruktion
• Goda kunskaper inom lagerhållning
• Goda kunskaper inom arbetsmiljö i byggsektorn
• God IT-vana, framförallt AutoCad LT, Excel, Word
Personlighet/beteende:
• Stark på planering
• Strukturerad och noggrann
• Självgående
• Team player
• Kommunikativ
• Sinne för effektivitet
• Pålitlig
• Lösningsorienterad
• Engagerad
• Kostnadsmedveten
• Initiativtagande
• Intresse för att lära sig nya saker och utvecklas
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