
 

Interested? – Please contact us, we are looking forward hearing from you soon! 

For more information on UMS Skeldar AG, please refer to the company’s website www.umsskeldar.aero.  
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Gillar du att skapa en helhetsbild och koordinera resurser mot ett och samma mål? Har du dessutom en bakgrund inom logistik och 

trivs med att arbeta tillsammans med andra? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! UMS Skeldar befinner oss nu i expansiv fas där vi 

lägger in ytterligare en växel för att öka tempot i utvecklingen och produktionen av våra system. Skeldar V-200 är en UAS-plattform 

som är anpassad för den militära och civila marknaden världen över. Detta är en otrolig möjlighet för dig som vill vara med och 

utveckla framtidens Unmanned Aerial Vechicle (UAV) och samtidigt vara med och effektivisera vår logistikavdelning. Som logistiker 

kommer du tillhöra vårt lokala produktionsteam som idag består av 7 personer varav en arbetar dedikerat med logistikfrågor. Vill du 

bli en av oss? Tveka inte att söka redan idag. 

Vi erbjuder: 

• En unik möjlighet att bli en del av ett snabbt växande företag. 

• En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik 

• En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden. 

• En möjlighet att vara med och utveckla vår logistikavdelning. 

Arbetsuppgifter: 

Då UMS Skeldar på kort tid vunnit ett flertal stora kundkontakt expanderar vi företaget med ytterligare en logistiker. Ett stort 

fokusområde kommer vara skeppningar samt lagerstyrning för att säkerställa att kundleveranser kan ske friktionsfritt. Du kommer 

också att arbeta med processutveckling utifrån behov av systemstöd samt ta fram lämplig dokumentation. I arbetet förekommer 

operativa uppgifter som syftar till att säkerställa leveranser till och från vår andra site i Schweiz samt till våra kunder som befinner sig 

på olika ställen i världen. Du kommer bland annat att: 

• Upphandla och säkerställa olika distributionsavtal, både för bil, flyg och båttransporter.  

• Upprätta och säkerställa lagerstyrningsprinciper samt genomföra lagerstyrning 

• Säkerställa korrekt lagersaldo, initiera och genomföra inventeringar 

• Utveckla den befintliga logistikprocessen i nära samarbete med vår andra logistiker  

 

I takt med att företaget växer kommer nya krav på materialflödet att ställas i form av processer och informationsflöde. I utvecklingen 

av detta kommer denna tjänst att spela en central roll.  

 

Kravprofil: 

• Universitetsutbildning inom logistik alternativt lång arbetslivserfarenhet inom området 

• Kunskaper inom export- och importkontroll 

• Kunskaper inom tullklarering 

• Kunskaper om Incomterms 

• Stor vana av att arbeta i Excel   

• För denna tjänst ställs höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift 

För denna tjänst söker vi en riktig ”team-player” som gillar nära samarbete med andra funktioner. Din sociala förmåga är stor och du 

trivs i en position där du får arbeta med att driva processer framåt. Då arbetsuppgifterna är flexibla söker vi en person som är 

lösningsorienterad och vågar ifrågasätta tidigare satta rutiner.   

Övrigt: 

• Arbetsplats: Linköping, resor kan förekomma 

• Tjänstegöringsgrad: Heltid 

• Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid 

• OBS, Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdatum 

• Om du är intresserad av att bli en del av oss, skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero  
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