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LEAX Group is a manufacturer of mechanical components and subsystems for the heavy vehicle industry, mining and 
construction industries and other engineering industries. We are a fast growing, privately owned, business group with its 
origin in Sweden. Since the beginning of the 1990´s, we have grown through acquisition and organic growth, and we have 
grown with more than 35% per year. We have a turnover of more than SEK 1,5 billion on a yearly basis and are about 1200 
employees. The company has operations in Sweden, Latvia, Brazil, Germany, Hungary and China.  

LEAX Falun söker Produktions- och Materialplanerare 

Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete inom en växande internationell koncern av företag som bl.a. 
tillverkar drivlinekomponenter på kontraktsbasis till lastbilar och personbilar. Från ämne till färdig komponent, 
inklusive bearbetning, värmebehandling, montering och målning.  

Funktionen logistik ansvarar för produktions- och materialplanering samt materialhantering inom LEAX Falun. 
Som medarbetare inom logistikfunktionen är det viktigt att du är flexibel och tycker om att arbeta med ett brett 
spektrum av arbetsuppgifter. Du skall ha en god social kompetens och tycka om att arbeta i en serviceinriktad 
organisation. Som produktions- och materialplanerare i LEAX Falun har man sina huvudsakliga arbetsuppgifter i 
Falun men uppdrag mot andra företag inom gruppen och resor kan förekomma. 

Arbetsuppgifter 

Tjänsten innebär till stor del leverans- och materialbevakning, avvikelsehantering och uppföljning. Rollen 
innefattar kontakter med externa leverantörer såväl som interna med exempelvis inköpare, marknad, 
produktion och godsmottagning. Som produktions- och materialplanerare löser du löpande de problem som 
uppstår, uppdaterar materialplaneringssystem Monitor samt ansvarar för en kvalitativ leverans till dina kunder. 

• Produktionsplanering 
• Materialplanering, säkerställa tillgång av ämnen och artiklar för vår produktion 
• Optimera materialbuffertar för minimal kapitalbindning 
• Verka för bästa möjliga förpackningslösningar för flöden externt och internt 
• Verka för att minimera transportkostnader från underleverantörer 
• Sammanhållande för planering mot tillverkande bearbetning, kardanaxeltillverkning, lager och slutkund 
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• Ansvara för parametersättning i planeringssystem (Monitor) 
• Ansvara för tillverkning i sekvens 
• Administration av lokala förändringar i planeringssystem 
• Utifrån kundens perspektiv utveckla planeringen mot det bättre för både kund och leverantör 
• Samarbeta med LEAX koncernen för harmonisering och standardisering inom ansvarsområdet 

För att lyckas i rollen söker vi dig som har flera års erfarenheter av produktionsplanering, gärna inom 
tillverkande industri. Meriterande med kunskap och erfarenhet av materialförsörjning, materialstyrning, logistik 
och produktionsstyrning samt Monitor. Systematiskt arbete med förbättringar ingår som en viktig del av 
arbetet. Kommunikation och samarbete internt såväl som externt är mycket viktigt, vilket innebär att dina 
kunskaper i tal såväl som skrift på svenska och engelska måste vara goda. Grundläggande krav är goda 
kunskaper i Office-paketet. Du behöver dessutom ha mycket goda kunskaper i Excel. Databasprogrammering är 
meriterande. 

Personliga egenskaper 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ska du vara en stresstålig lagspelare som tycker 
om att lösa problem, är prestigelös och noggrann i ditt arbetssätt. Tjänsten kräver att du är utåtriktad och 
pedagogisk samt trivs med att informera och koordinera. Extra viktigt för tjänsten är: 

• att du har en god analytisk och kommunikativ förmåga 
• att du behärskar svenska och engelska i både skrift och tal 
• att du känner dig bekväm med att ta egna initiativ 

Stimuleras du av att arbeta i en positiv miljö där du och dina kollegor tillsammans arbetar med kunden i fokus 
samt för att uppnå företagets mål? Vill du dessutom jobba på ett marknadsledande och framgångsrikt företag? 
Då är det här förmodligen en tjänst för dig! Välkommen med din ansökan redan idag.  

Ansökan 

Redogör tydligt för dina kompetenser i förhållande till ställda krav. Tjänsten kommer att vara placerad i Falun. 

LEAX eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande. Löpande urval sker så skicka din 
ansökan snarast, dock senast 2020-10-30, bestående av några rader om dig själv samt ett CV till 
hr.leaxquality@leax.com, Märk ansökan med ”Produktions- och Materialplanerare Falun”. 

Vid frågor kring tjänsten, kontakta Logistikchef Mikael Alm på mikael.alm@leax.com eller 076-116 44 12. 

Vi ber dig att utelämna information om följande i dina handlingar; ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. 
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