
 

Lagerchef 

Majnabbe Motor Diesel Service AB, MMAB, köper, lagerhåller och säljer reservdelar 
för marina fartygsmotorer. Vår framgång bygger på extrem kundföljsamhet och att vi 
håller högsta kvalitet på allt vi gör och på allt vi levererar. Försäljningen sker 
huvudsakligen på export till direktkunder och specialiserade serviceföretag i främst 
Europa och Amerika.  Se www.majnabbemotor.com för vidare information.  

  
Övergripande beskrivning 
 
Som Lagerchef har du som primär arbetsuppgift att se till att MMAB varulager sköts 
på ett professionellt och värdesäkrat sätt. 
 
Lagerchefen arbetar bland annat med inköp, leveransbevakning, inläggning, 
plockning, packning och avsändning av gods men är även behjälplig på andra 
områden eller avdelningar vid behov.  
 
Leder, fördelar och planerar arbetet på lagret.  
 
 Vi vill att du aktivt bidrar till att MMAB tar nästa steg på vägen till att skapa en supply 
chain organisation som strävar mot världsklass där ledorden är service, kvalitet, 
strömlinjeformiga processer och förmåga att agera snabbt. Medverka till att vi ligger i 
framkant avseende kundnöjdhet. 
  
Exempel på viktiga arbetsuppgifter 
 

• Plocka och tillsammans med övrig personal packa order 

• Upphandla och beställa frakter i samråd med kund eller säljare. Löpande 
analysera och utvärdera dessa. Ta fram skeppningsdokument. 

• Lägga in såväl nya som rekonditionerade artiklar på lager 

• Köpa in vissa definierade komponenter i vårt affärssystem Visma, bevaka att 
ordererkännande kommer från underleverantör, kontrollera att överenskomna 
villkor följs.  

• Köpa in emballage, verktyg och nödvändiga hjälpmedel för lagerdriften. 

• Bevaka att beställda artiklar levereras i rätt kvalité, rätt mängd och vid rätt 
tillfälle. Varsko säljare eller inköpschef vid avvikelse 

• Upprätthålla god ordning i lagerlokalen så att såväl artiklar som materiel finns 
på rätt plats. 

• Allmän renhållning av lagret.  

http://www.majnabbemotor.com/


• Utveckla och rationalisera egna arbetsområdet. Medverka vid framtagning och 
förändringar av rutiner och processer för lagerhanteringen samt se till att 
dessa implementeras på avsett vis. 

 
  
Profil 
 

• Vi söker dig som har god (minst fem år) erfarenhet från liknande tjänst.  

• Relevant utbildning 

• Arbetsledarerfarenhet 

• Körkort B och truckkort 

• Kunskap och erfarenhet av Visma är meriterande. 

• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är nödvändigt. 
  
Personliga egenskaper 
Som person är du analytisk, noggrann men kan också ” se helheten”. Du är driven, 
ordningsam, strukturerad, positiv och övertygande i din argumentation. I rollen är det 
viktigt att kunna arbeta såväl självständigt som i team.  
MMAB är ett litet företag där många uppgifter ska utföras av få personer, det är 
därför extra viktigt att du är flexibel, prestigelös och villig att ”hoppa in där det 
behövs”. 
  
Placeringsort 
Kungälv.  
 
Omfattning 
Heltid.  
 
Vi tillämpar provanställning 
  
Lön 
Fast lön 
 
Ansökan 
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökande med rätt erfarenhet och profil. 
 
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt till hr@majnabbemotor.com.  
 
Ange Lagerchef 19163-1 som ref. 
 
  
Frågor om processen och positionen kan ställas till Roger Janson 
+ 46 303 941 07 eller rj@majnabbemotor.com 
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