Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Via vår nordiska organisation erbjuder vi högkvalitativa, innovativa och
tekniskt avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet – Quality for life Vårt
moderbolag, Ottobock Healthcare, är verksam på 51 marknader över hela världen och har en årlig omsättning på cirka 885 MEUR. Ottobock Greater
Nordic Region bedriver verksamhet i Sverige, Finland och Benelux och vi är idag drygt 600 anställda med en årlig omsättning på cirka 123 MEUR. I
Sverige har Ottobock verksamhet på flera orter och vi är cirka 400 medarbetare.

Vi söker en Supply Chain Developer till
Ottobock i Norrköping
Ottobock Scandinavia Group är en ledande aktör på den ortopedtekniska
marknaden. Som ett led i att fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta
morgondagens marknadsbehov rekryterar vi nu en Supply Chain Developer.

Din framtida utmaning

Som Supply Chain Developer säkerställer du, i nära samarbete med processpartners,
att våra processer är optimerade ur ett totalkostnadsperspektiv och möter våra kunders
krav. Du innebär att du kommer upprätthålla, utmana och utveckla våra processer för
att optimera prestanda i en utmanade systemmiljö då vi använder flera olika ERPsystem. Du kommer bli en del av ett företag i förändring och där du spelar en viktig roll.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder dig ett attraktivt och ansvarsfullt arbete med produkter som gör skillnad för
den enskilde individen. Som Supply Chain Developer blir du en viktig kugge i vårt
förbättringsarbete, med stort ansvar men också med stora möjligheter att påverka. Du
utför behovskonsolidering, livscykelhantering och dimensionering då funktionen också
hanterar planeringsaktiviteter åt våra andra bolag i gruppen. Du leder planering och
genomförande av förbättringsaktiviteter i hela försörjningskedjan som säkerställer
optimering av våra logistikkostnader.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Norrköping. Du
rapporterar till chefen för Supply Chain & Category Management.

Din bakgrund/profil

För att lyckas har du förmåga att arbeta i en matrisstruktur och vara en lagspelare med
god analytisk förmåga och kostnadsmedvetenhet. Du är resultat- och affärsinriktad med
god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du trivs med att utmana gamla rutiner
och motiveras av att hitta effektiva lösningar. Vi förutsätter att du har högskole- eller
civilingenjörsutbildning inom området, eller motsvarande kunskaper. Du har minst 5 års
erfarenhet av logistikutveckling samt erfarenhet från internationella företag. Du är
skicklig i affärsengelska, både i tal och skrift och har dokumenterad praktisk erfarenhet
av att arbeta i affärssystem. Erfarenhet av BI-verktyg, såsom QlikSense/Power BI, samt
projektledning är meriterande.

Hur du ansöker

I den här rekryteringen samarbetar vi med Unik Resurs. Har du frågor kring tjänsten,
vänligen kontakta Peter Ardenfors, Senior rekryteringskonsult och karriärutvecklare,
peter.ardenfors@unikresurs.se eller 0727-44 34 95.
Du söker tjänsten antingen via Unik Resurs hemsida eller genom att maila till adressen
ovan. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, varför vi uppmuntrar dig att skicka in
ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 2019-02-06.
Besök gärna vår hemsida för mer information: www.ottobock.se

”Ottobock Group anser att det är av högsta prioritet att garantera ett maximalt skydd för dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer endast att samlas in och behandlas i syfte att
tillsätta en tjänst inom Ottobock Group. Sådan behandling är nödvändig för att genomföra rekryteringsprocessen, som ligger i arbetsgivarens legitima intresse. Eventuella särskilda
kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av
ditt uttryckliga samtycke. Vi håller dina uppgifter absolut konfidentiella och delar inte dem med personer utanför Ottobock Group. Dina uppgifter raderas efter högst 24 månader från att
vi mottagit din ansökan. Din ansökan kommer initialt att hanteras genom vårt mailsystem. Mer information kring vårt arbete med personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy,
www.ottobock.se/sidfot/sekretess-och-integritet.html”.

