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Vi söker en lager, administration och reservdelsavdelning – kollega! 

 
Är du på jakt efter nästa utmaning? Då har du hittat rätt! Vi söker dig som är en driven, effektiv och noggrann 
lagspelare som tar ansvar för ditt arbete. Vi söker en lager, administration och reservdelsavdelning -kollega till 
Vermeer Viking! 
 
Vermeer Viking är en maskinåterförsäljare i Askersund som bedriver försäljning, service och support av 
entreprenadmaskiner. Vårt mål är att förse våra kunder med högklassig personlig service, kvalitet samt 
projektlösningar. Detta innefattar även ett reservdelslager och support av hög kvalitet, vilket i sin tur också 
kräver en god administration. 
 
Arbetsuppgifter: Som lager, administration och reservdelsavdelning -kollega kommer du att arbeta med 
varierande arbetsuppgifter i ett lag med ansvar för försäljning, beställningar och hantering av reservdelar, 
samt administration, fakturering och enkelt bokföringsarbete, där just du är den primära länken som 
samverkar mellan dina kollegor, reservdelsproducenten, kunder och företaget i sin helhet.  
 

 Reservdelshantering och lagerhantering 

 Bokning av leveranser, import och export 

 Inrapportering av gods  

 Kundsupport  

 Hitta logistiska lösningar 

 Bokföringsarbete, administration och fakturering för reservdelsavdelning 

 Lagerstatus, kontroll och inventering 
 

Profil: Som lager, administration och reservdelsavdelning -kollega ska du arbeta med hantering samt 
försäljning av reservdelar, lagerverksamheten, löpande reservdelsbokföring, allmänna administrativa 
uppgifter, fakturering, import, export och förtullning, där vi värdesätter kunskap inom dessa områden. Du 
kommer främst arbeta i program så som Visma och Excell. 
 

 Initiativtagare med mycket energi och med rätt motivation  

 Lätt för att kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska!  

 Ansvarstagande, ordningsam, noggrann, flexibel, effektiv och driven  

 Att du är serviceinriktad och har en god social kompetens 
 

En lagspelare i vårt ständigt växande team med rätt attityd och en bra arbetsmoral, som ser till att våra kunder 
får support och återkoppling enligt självständigt och strukturerat arbete med kollegor och leverantörer.  
Jobbet kommer att vara i Askersund, samt att du från distans hjälper med ytterligare support samt samarbete 
med vår filial i Norge.  
 
Erfarenhet/Meriter: 
 

 Officepaketet 

 Liknande arbete, eller att vara initiativtagande med rätt motivation 

 Visma lager relaterade administrativa system 

 Bra datorkunskap! 
 
Stämmer profilen in på dig är du välkommen med din ansökan! 
 

Vi vill ha din ansökan (personligt brev + CV) senast 2022-02-28 till e-postadress: kollega@vermeerviking.se  
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