LIFETIME EXCELLENCE

Lagerchef / Spare Part Manager hos Palfinger Danmark i Middelfart
Da vores lagerchef går på pension, søger vi en proaktiv og erfaren lagerchef / spare part
manager, som både formår at styre og organisere vores lagerfunktion og samtidig selv kan gå til
tasterne, når kunderne skal ekspederes. Som vores nye lagerchef får du indflydelse på
forretningen med det faglige ansvar for vores samlede reservedelslager, som er placeret dels
med et hovedlager i vores nye hovedkvarter i Middelfart, dels med et mindre værkstedslager i
Hvidovre. Du får arbejdsplads i Middelfart.
Du skal i samarbejde med de øvrige medarbejdere på eftermarkedet være med til at opretholde
vores gode kundeservice ved at yde en professionel kundebetjening af vores forhandlernet. Det
bliver dig, der bliver det daglige kontaktpunkt, når vores forhandlere skal bruge reservedele og
tilbehør, eller når forsendelsen af reklamationer skal koordineres. Til at hjælpe med dette har du
en dygtig lagerassistent i Middelfart. Samtidig med den daglige administrative ekspedition af
kunderne skal du løbende have fokus på optimering og effektivisering af processer, herunder
lageroptælling/status, samt forsendelse og øvrige arbejdsgange på lageret. Du skal identificere
nye muligheder og bidrage til yderligere struktur i organisationen, så vi kan fortsætte den positive
vækst.
Din faglige baggrund har vi ikke låst os fast på, men det er naturligvis en fordel, hvis du har
kendskab til lastvognsbranchen, herunder især hydraulik og mekanik. Vigtigst er det, at du har
erfaring med lagerstyring og indgående forstår hele processen fra indkøb af delene over
lagerføring til endelig fakturering. Du har flair for det systemmæssige og er klar til at være den,
der har dialogen med IT-leverandøren omkring lagerdelen af økonomisystemet. Har du
ledererfaring er det et plus. Endelig er det vigtigt, at du kan begå dig på engelsk i både skrift og
tale, da koncernsproget er engelsk, og der vil være en del kommunikation med fabrikken i Østrig
Vi forestiller os, at du er en person, der tager ejerskab og udfører dine arbejdsopgaver med høj
grundighed. Du kan bevare overblikket, også når der er travlt, og du bærer på et godt humør. Du
brænder for at sikre kundetilfredshed, kvalitet og effektivitet.
Ansøgning og CV sendes til After Sales Manager Carsten Pedersen på cpe@palfinger.dk
Har du spørgsmål vedr. stillingen kan Carsten Pedersen kontaktes på tlf: 2118 1930.
Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt. Vi håndterer ansøgningerne løbende, og ansættelse
finder sted ved rette kandidat. Tiltrædelse er hurtigst muligt, men vi venter dog gerne på den
rette.

Palfinger Danmark er et datterselskab i Palfinger koncernen og dermed en del af verdens
førende brand inden for kraner, hejs, lifte, medbringertrucks samt jernbane- og marinekraner.
Palfinger Danmark har gennem flere år oplevet stabil vækst og har klare forventninger om at
fortsætte væksten. Vi er pt. 19 medarbejdere, der trives godt i en uformel omgangstone, hvor
ingen er for fin til at ’smøge ærmerne op’.
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