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Fredriksons är ledande inom utveckling och tillverkning av transportörsystem till 

livsmedelsindustrin. Vi är även en systemleverantör för kontraktstillverkning av kundspecifika 

produkter med global marknad som utgångspunkt. 

Våra kunder är inom livsmedel, medicinteknik, miljö och generell industri. Vi arbetar 

internationellt med egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige och Kina. 

Som ledande kontraktstillverkare har vi mer än 100 års erfarenhet att utveckla, konstruera, 

tillverka och montera era produkter. 

Omsättning ca 550 Mkr med ca 280 anställda. Företaget ingår i Xano-koncernen som är noterad på 

Nasdaq OMX i Stockholm. 

 

Logistiker 

Bli en del i vårt logistikteam, som orderhanterare och delvis produktionsplanerare är du en viktig 

kugge i vår logistikgrupp där du ansvarar för ett antal kunder och deras prognoshantering samt 

orderhantering.    

Tjänsten är variationsrik och involverande där du samarbetar löpande med framför allt försäljning, 

inköp, produktion och lager. Rollen har kund och interna kontakter där du med engagemang lägger 

fokus vid att upprätthålla och förbättra dessa dialoger. 

Vi söker dig: 

• Med tidigare erfarenhet från tillverkningsindustrin och orderhantering samt planering 

• Är en van användare av affärssystem (Meriterande Monitor) och Officepaket  

• Vill arbeta i en viktig roll, som har en hög samarbetsförmåga och vill arbeta i en verksamhet 

under utveckling. 

• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska både i tal och skrift. 

 

Vi erbjuder ett dynamiskt och spännande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Tjänsten är 

placerad i Vadstena. Du kan läsa mer om företaget på www.fredriksons.se och om koncernen på 

www.xano.se 

Skicka din ansökan med CV till: personal@fredriksons.se , sista ansökningsdag är 2021-09-30, urval 

sker löpande. 

Vill du ha mer information kontaktar du: 

Mattias Jonsson   Malin Fyhr 

Logistikchef    HR-ansvarig 

0143 – 296 70    0143 – 296 34 

0709 – 329 680   0709 – 329 690 

http://www.fredriksons.se/
http://www.xano.se/
mailto:personal@fredriksons.se

