Order fulfillment Coordinator till C-RAD Uppsala
Vi söker en Order Fulfillment Coordinator med start 15 Maj 2018 till funktionen Operations. Vi behöver
en ersättare för en i gruppen som går på föräldraledighet samt för att täcka upp under
semesterledighet.
Som Order Fulfillment Coordinator på C-RAD ansvarar du för att planera och hantera inkommande
order och samordna leveranser från kontraktstillverkare till kund. Tjänsten innefattar också att
samordna flödet av reservdelar och returkomponenter/produkter mellan de olika reservdelslagren och
kontraktstillverkaren.
Positionen som Order Fulfillment Coordinator är på heltid fram t.o.m. 31 januari 2019, med möjlighet
till förlängning. Du arbetar i Teamet Operations och rapporterar direkt till chefen för Logistik och
Produktion.
Dina uppgifter:


Övervaka och underhålla orderstock



Planera leveranser i samarbete med ansvarig projektledare



Boka och koordinera skeppningar från kontraktstillverkare till slutkund



Ta fram import/export dokumentation för varje skeppning



Registrera leveranser i företagets ERP system (Pyramid)



Övervaka, boka och koordinera påfyllning av reservdelslager i USA och Asien



Övervaka varje skeppning och rapportera när leveranserna nått slutkund



Underhålla och uppdatera priser på artiklar i företagets ERP och CRM (Salesforce) system

Vi önskar att du


har god kommunikations- och planeringsförmåga



har erfarenhet från logistikarbete och orderhantering



behärskar engelska och svenska mycket väl i både tal och skrift

Om företaget:
C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RADkoncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och
strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning
AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för
närvarande drygt 50 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA,
C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa
International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.
Kontakt:
För ansökan och frågor om tjänsten kontakta Peter Nyman, peter.nyman@c-rad.com, +46 70 288
4401. I ansökan skall finnas CV samt personligt brev.
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