
 
  

Jobb erbjudande  - Leverans- & lageransvarig 
 
Hos oss står professionell service i fokus. Vid servicebehov är vi optimalt förberedd i JURA Hospitality Center i Stockholm. I 
servicecentret, som är utrustat med den senaste tekniken, garanterar kvalificerade anställda professionell service för våra kunder. 
JURA är innovationsledande och marknadsledande i världen när det gäller hightech-kaffemaskiner i premium-segmentet för 
användning i hushållet, på kontor och restaurang.  
Företaget präglas av en tydligt formulerad strategi, stolthet och ett fokuserat engagemang hos sina anställda där alla bidrar aktivt 
till ett positivt resultat.  För mer information om oss, besök  jura.com  

 
Vi söker i Stockholm Hammarby Sjöstad, heltid (40 tim./ vecka) en 
  
Medarbetare till vår Hospitality Center - logistikavdelning - 
 
Vi söker en noggrann och duktig person som gilla arbetet med logistik, frakt och lagerhållning. Som Leverans- & Lageransvarig 
arbetar du med in och utgående leveranser från vår logistikavdelning i Hammarby Sjöstad. Vår serviceverkstad utför reparationer 
och service av våra produkter där reparationsflödet hålls i ett högt tempo som kräver team work, smart planering och effektiv 
arbetandet. Hospitality Centret är därför utrustad med en praktiskt och professionell utrustning så att verkstad, logistik och 
kundmottagning flyta ihop. I avdelningen jobbar idag 1 övergripande ansvarig Servicechef, 4 Tekniker och 1 assistent vid 
rengöringsstationen där du kommer ingår i. 
 

Dina uppgifter: 
• Ansvarig för logistiska och lager processer 

(inkomna och utgående leveranser, lagerhygien) 
• Godsmottagning, kontroll, plockning, 

packning och boka frakt av våra varor samt 
bearbetning av tillhörande e-
postmeddelanden och dokumentation 

• Lagerhållning – ansvar för ordning och reda i 
lagret, service-hyllorna, avdelningen 

• Kontakt med transportörer och liknande 
Installationer   

• Underhåll av arbetsutrustning 
• Vid behov deltagande i projekt, möten, event 

och mässor 
 
 

 
 
 
 
 

Dina färdigheter: 
• Intresse för logistiska processer och arbete 
• noggrann, ansvarsfull och alltid strävar mot att 

leverera hög kvalitet i sitt arbete  
• god planerings- och organisationsförmåga 
• stark förmåga att arbeta i team och med hög 

självmotivation 
• pålitlig och arbetsam 
• god fysisk kondition 
• innehav av ett körkort 

 
Detta är vad som väntar dig: 
• modern arbetsmiljö med kvalitativ 

arbetsutrustning 
• regelbunden och schemalagd arbetstid 
• en stabil och stark organisation med trevliga 

arbetskollegor 
• gratis kaffespecialiteter på arbetstid 
• arbetsplats med centralt läge, mycket bra 

anslutning till kollektivtrafik 
 

Är du vår nästa medarbetare? 
Vi jobbar med produkter som är utformade för att ge njutning på högsta nivå. Om det låter som ett jobb för dig vänligen 
skicka in din ansökan med information om dig (Ansökan, CV) samt tidigast möjliga startdatum eller din uppsägningstid. 
 
 
Kontakt 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniela W Gustavsson, HR ansvarig, på 08 46 26 400 eller via 
epost jobb-se@jura.com.  
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsprocessen har börjad. Intervjuer och urval sker löpande. 
 
 
 JURA Sweden AB  |  Hammarby kaj 14  |  120 30 Stockholm  


