Är välplanerade
transporter
din last?
Vi söker en lastplanerare till Lysekil.

Har du en väl utvecklad känsla för service, uppskattar lagarbete och kan tänka dig att vara
den viktiga länken mellan försäljning och våra kunder? Gillar du dessutom högt tempo och
gärna tar egna initiativ för att lösa problem, då är du kanske den lastplanerare vi söker.
Vi på Swea Energi behöver en ny medarbetare till vårt team i Lysekil.
Du blir navet mellan försäljning och kunder
Som lastplanerare blir du stationerad på vårt kontor i Lysekil och du har täta kontakter med
chaufförer, medarbetare och en del av våra kunder bland villaägare och företag. Du kommer att
ansvara för lastplanering och upplägg av rutter för leveranser av eldningsolja och diesel. En viktig
del av detta arbeta är optimering av våra transporter för att utnyttja fordonens lastkapacitet på
bästa möjliga sätt. En välplanerad rutt minskar den totala körsträckan liksom belastningen på vår
miljö. Till din hjälp har du ett databaserat system och ett samspelt team av kollegor. I arbetet
ingår även administrativa uppgifter som exempelvis rapportering och uppföljning.

Vem är du?
Vi tror att du har lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och kvalitetsmedveten. Dessutom är du
målinriktad, sätter kunden i centrum och är bra på att strukturera ditt arbete.
Det är ett plus om ditt CV innehåller några års erfarenhet av spedition eller transportplanering.
Du är också van att arbeta i datasystem och kan hålla många bollar i luften. Vi ser gärna att du har
erfarenhet av och kunskap om de regler som gäller vägtransporter av farligt gods. Är du rätt person för oss erbjuder vi en intressant tjänst i ett växande företag med engagerade medarbetare.
Du kommer säkert också att uppskatta den informella och prestigelösa atmosfären som råder här.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten som lastplanerare är du välkommen att kontakta Marlene Söderberg
på Swea Energi AB, marlene.soderberg@sweaenergi.se eller telefon 070-260 13 17.
Sista ansökningsdag är 16 juni.
Swea Energi är Sveriges största aktör när det gäller leveranser av eldningsolja till företag, kommuner och privatpersoner. Dessutom förser vi åkerier,
lantbruk och företag med diesel och smörjmedel. Ett annat område som vi
är starka inom är pellets. Kännetecknade för oss är trygga leveranser, via
vårt rikstäckande transportnät, hög servicenivå och möjlighet för kunden
att göra miljöanpassade val.
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