
 

 
 

Elos Medtech söker Supply Planner till vår enhet i Timmersdala  
 
Elos Medtech är en ledande utvecklings- och produktionspartner för medicintekniska företag i hela 
världen. Vi är specialiserade på olika medicintekniska komponenter och produkter t ex dentala och 
ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, 
Kina och USA. Elos Medtech har mer än 550 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK.  
 
Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är 
klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.  
 
Vi söker nu en driven varuflödesplanerare (Supply Planner) som vill vara en del av ett team med korta 
beslutsvägar och stor framåtanda. 
 
Supply Planner 
 
I rollen som Supply Planner kommer du att ingå i funktionen Logistik och Inköp. Funktionen har som 
huvuduppdrag att säkerställa att bekräftad leveranstid och order kvantitet till kund hålls. Funktionen 
är också ansvarig för planering av produktion med mål att nå optimal beläggning av tillgängliga 
resurser med hänsyn till lager-/kundorder behov. Funktionen är även ansvarig för att säkerställa god 
tillgänglighet på ingående råmaterial samt en i övrigt effektiv inköps- och råvarulager process. 

Rollen Supply Planner är ansvarig för att, för ett definierat ansvarsområde, planera hela Order-to-
Delivery processen (innefattande registrering av kundorder, skapande och planering av nödvändiga 
produktionsorder samt slutgiltig kundorderbekräftelse till kund. I arbetet ingår det daglig 
kundkontakt varför det ställs stora krav på din förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt. God 
svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. 
 
Exempel på arbetsuppgifter: 

- Ansvara för dialog med kunds planerings-/inköpsfunktion avseende leveranstider, prognoser 
och orderbekräftelse 

- Registrering av kundorder i ERP system (Monitor) från kunds VMI system alt via mail  
- Skapa produktionsplan i ERP system samt kommunicera denna till intressenter inom bolaget  
- Underhålla planeringsparametrar i ERP system för eget ansvarsområde 
- Följa upp och analysera relevanta nyckeltal och driva förbättringsinitiativ inom eget 

ansvarsområde 
- Delta i daglig styrning möten med övriga funktioner från Produktion, Kvalitet, Beredning etc 

 
Kvalifikationer  

- Eftergymnasial utbildning inom Logistik, Ekonomi eller Teknik med några års erfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter inom producerade industri 

- Flytande svenska och engelska i tal och skrift 
- Mycket goda kunskaper inom Officepaketet   
- Tidigare erfarenhet av att arbeta med affärssystem (Monitor är meriterande men inget krav) 
- Erfarenhet av VMI (leverantörsstyrda lager) är meriterande 
- Är strukturerad och analytisk 
- Kan arbeta självständigt och i grupp 
- Kan bidra till ett gott arbetsklimat  



 

 
 
 
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och erbjuder ett stimulerande och utmanande 
arbete där rätt person kan utvecklas vidare inom koncernen.  
 
Tjänsten är heltid med placeringsort Timmersdala. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.  
För vidare information kontakta Inköp & Logistik chef Andreas Liljeskog, 0511- 44 06 13,  
Vi vill ha din ansökan senast den 2018-11-09 till andreas.liljeskog@elosmedtech.com   
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