ETP Transmission AB, ett bolag i Indutrade‐gruppen, är ett ”spjutspetsföretag” inom teknikområdet
hydrauliska spännförband. Med egenutvecklade produkter har vi lyckats etablera en ledande position
inom tre affärsområden: allmän maskinbyggnad, industriell träbearbetning och metallbearbetning.
Företaget finns på Tornby i Linköping, omsätter i år ca 130 miljoner med god lönsamhet och har 65
anställda. För mer information se vår hemsida www.etp.se

Vi söker en operativ Inköpare‐Planerare‐Beredare
Arbetsuppgifter
Som anställd på ETP Transmission AB jobbar du i fräscha och ljusa lokaler och får vara del av ett
ambitiöst team. Då vi tillverkar produkter med mycket hög precision är noggrannhet en förutsättning
för att du skall lyckas hos oss. Eftersom tillverkning främst sker i små serier är ständigt arbete med
ställtidsreducering och tillverkningsoptimering en del av arbetet. Du är en person som finner det
utmanande att arbeta med planering, beredning, inköp och materialstyrning. I rollen som både en
operativ och strategisk planerare, beredare och inköpare är du ansvarig för att hantera företags
löpande och strategiska inköp och medverka och vara aktiv i prisförhandlingar samt ha en aktiv roll i
inköp, beredning och planering av din del av produktion. Vi söker en person som har kunskap om och
erfarenhet av tillverkande industri, är införstådd med system som stöder tillverkande företags
processer och som tycker om struktur och ordning. Att hålla kommunikation med kunder och
leverantörer är också en viktig uppgift.
Till vår produktionsenhet i Linköping ska du vara spindeln i nätet mellan produktion, inköp och
marknad. Du värdesätter arbete i grupp, produktionslogistik, operationsplanering och
operationsberedning. Du har förmågan att informera, kommunicera och förhandla med kunder och
anställda för att i löpande verksamhet skapa utrymme för optimering av produktionsförutsättningar.
Inköp, planering och beredning görs i vårt affärssystem Monitor och gäller både inköp av
förbrukningsartiklar och produktionsmaterial för hela ETP. Du bevakar och följer upp leveranslägget
för inköpsartiklar och produktionsmaterial.
Som beredare och planerare är du ansvarig för kontakt med underleverantörer, offerter samt
beräkning, beredning, planering och optimering av både nya och gamla jobb. Du bereder
tillverkningsunderlag för våra artiklar och planerar dessa i vår produktion.
Din kompetens
För att trivas i rollen bör du vara genuint teknikintresserad och ha minst industri‐tekniskutbildning.
Det är meriterande om du har arbetat i en liknande bransch.
Du är ordningsam och strukturerad med god administrativ förmåga.
God verkstadsteknisk kompetens med inkluderande produktionsteknik (ämnesframtagning,
maskinbearbetning, svetsning etc).
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är lättlärd, motiverad till att utveckla ditt eget och gruppens arbete samt bidra till
ständiga förbättringar. Vi tror också att du är noggrann med stort tekniskt intresse. Vidare tycker du
om att hjälpa och samarbeta med andra, du är lojal och anser det viktigt att leverera i tid och med
rätt kvalitet.

Övrigt:
Vi ser framemot både kvinnliga som manliga sökande
Anställning
Tillsvidare
Lön enligt kollektivavtal
Ingår i företagets bonussystem samt tar del av företagets övriga förmåner.
Ansökan skickas till:
Ricard Gros, Produktionschef
ricard.gros@etp.se
Urval och tillsättning sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller företaget kontakta:
Ricard Gros, Produktionschef
ricard.gros@etp.se , 072 18 25 201
Karin Andersson, Klubbordförande Unionen
karin.andersson@etp.se , 073 69 08 092

