Logistikchef på Lekias huvudkontor.
Vill du vara med och arbeta på Nordens största lekkedja och bidra till barns kreativa
utveckling? Vi på Lekia söker nu dig som vill bli Logistikchef!
På Lekia har det varit lek från första stund. Vi tycker nämligen att leksaker är det bästa som
finns här i världen. Barn som vuxna, vi alla tycker om att leka och ha roligt. Från nallar, dockor
och samlarfigurer, till bilbanor, pussel och ritblock. Allt sådant är mer än bara saker när vi
växer upp. Det är saker som får oss att drömma, känna och lära. Det är därför som vi på Lekia
tror på att leksaker är en viktig och naturlig del i alla barns utveckling.
Du kommer arbeta nära våra fria handlare på Lekia och vara en viktig del tillsammans med
dina kollegor i Lekias framtid.
Som Logistikchef ansvarar du för att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerställa ett optimalt och kostnadseffektivt varuflöde från leverantör till vårt
centrallager i Malmö och till butikerna i Norge och Sverige.
Utveckla verksamheten genom lageroptimering och kostnadseffektiva initiativ.
Våra butiker alltid har Lekias produkter i lager, i rätt kvantitet och till rätt pris.
Samordna prognosarbetet i samarbete med ansvariga för Inköp och Försäljning.
Etablera relevanta nyckeltal som förstås och följs genom hela kedjan.
Förhandla med leverantörer inom transport.
All dokumentation följs enligt Lekias rutiner för Norge och Sverige.
Coacha lagerpersonalen genom kunskap och goda exempel.

Du bör ha god känsla för varuflödets potential – hela vägen från leverantören via vårt
centrallager till butiken. Ledaren i dig vill hellre övertyga, inte övertala. Handlaren framför dig
kommer att både be dig om goda råd och argumenten bakom. Har du dessutom erfarenhet
av kedjor som inte ägs centralt, så betraktas det som bra förberedelse till ditt nya
jobb. Annars blir det din nya utmaning. Vi ser också att du har goda IT-kunskaper och gärna
tidigare erfarenhet av Jeeves affärssystem.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med omedelbart tillträde. Skicka in ditt CV med
ett personligt brev till hr@lekia.com, senast den 15 februari, 2019.
Placering är på Lekias huvudkontor i Vellinge, men från och med den 1 juli, 2019 så flyttar
både huvudkontor och centrallager till Sunnanå, Burlöv.
Lekia är Nordens största leksakskedja med 140 butiker i Sverige och Norge samt en omfattande
importör av både leksaker och babyprodukter. Vi avser att för lång tid framöver finnas etablerade på
alla intressanta handelsplatser i landet där förutsättningar med välskötta och inspirerande butiker
drivna av engagerade handlare. Samtidigt kompletterar vi den fysiska butiken med näthandel i både
Sverige och Norge, där vi erbjuder våra kunder ett ännu bredare sortiment för upphämtning i butik
eller leverans hem. Vi finns på den lilla orten, i det stora köpcentret och mitt i centrum. Våra butiker
kan se olika ut inuti, men alla heter Lekia och har samma grundsortiment och kundpolicy.

