Just nu söker MTS en produktionschef/terminalchef
Är du vår nya produktionschef/terminalchef?
Just nu söker MTS en ny produktionschef/terminalchef. Gillar du varierande arbetsuppgifter, högt
tempo och stort ansvar? Tveka inte, skicka in din ansökan eller kontakta oss redan idag!

Om MTS:
MTS Malmö Transport & Spedition AB är ett privatägt logistikföretag som är specialiserat på
transport- och speditionstjänster mellan Skandinavien och Central/Östeuropa inklusive Turkiet.
Med våra egna ekipage, gedigna branscherfarenhet och engagerade personal erbjuder vi våra
kunder trygga, snabba och kostnadseffektiva logistiklösningar.
Företaget sysselsätter idag ett 70-tal ekipage varje vecka och utför alla typer av vägtransporter.
Allt från kompletta bilar till parti- och styckegods samt tempererade transporter. MTS har en
terminal på 2050 kvadratmeter. I anslutning till terminalen har vi även vår egen verkstad.
MTS omsätter strax över 100 miljoner.

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt goda ledaregenskaper. Du
är en lagspelare, utåtriktad, noggrann, engagerad, strukturerad och driftig. Du gillar att arbeta i högt
tempo och leda och styra arbetet på en terminal. Du kommunicerar obehindrat på svenska och
engelska. Truckkort och grundläggande datorvana är ett krav. Om du även har erfarenhet av mindre
reparationer av lastbilar/trailers och vissa tekniska kunskaper betraktas detta som en stor fördel. Om
du dessutom behärskar tyska är detta meriterande.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
-

Leda det dagliga arbetet på terminalen
Köra truck, lasta och lossa gods
Ansvara för lagerhållning och ordningen på terminalen
Planera & boka besiktning och service av vår vagnpark
Göra diverse inköp av reservdelar, tillbehör och förbrukningsmaterial till terminal och kontor
Ansvara för brandskyddet och diverse underhåll av fastigheten
Utföra enklare administrativa uppgifter såsom avräkning av våra lagerkunder samt
rapportering av det dagliga arbetet på terminalen

1 (2)

Krav:
•
•
•
•
•

Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
B-körkort (C/CE-körkort betraktas som en fördel)
Truckkort
Behärska svenska och engelska i tal och skrift. (grundläggande tyskakunskaper är
meriterande)
Grundläggande datorkunskap

Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst med tillsvidareanställning. Ett inspirerande och omväxlande arbete i ett företag som
är i ständig progressiv utveckling. En lagledarroll med möjlighet att själv vara med och påverka
arbetsrutiner i syfte att utveckla MTS och nå uppsatta mål och framtidsvisioner. Vi är ett familjärt och
inkluderande företag som jobbar tätt tillsammans. Vi ser fram emot att börja arbeta med just dig!

Har ni några frågor angående tjänsten är ni välkomna att ta kontakt med Pierre Nilsson 040 - 383602
eller Paul Hantosi 040 - 383604.

Din ansökan inklusive personligt brev samt CV skickar du till:
MTS Malmö Transport & Spedition AB
Box 210 35
SE-200 21 Malmö
Märk din ansökan med ”Platsannons produktionschef/terminalchef”
Eller
Skicka e-mail till:
pierre@mts-malmo.se
Skriv ”Platsannons produktionschef/terminalchef” i ämnesfältet.

Urval av inkomna ansökningar sker fortlöpande.

Välkommen med Er ansökan!
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