Establish -Schening är managementkonsulter inom Supply Chain Management, Business Analytics och Service
Operations Management. Vi erbjuder faktabaserade analyser, rådgivning och genomförande av förändringar inom
olika branscher, från parti- och detaljhandeln till service och tillverkande industri. Kombinationen av lång erfarenhet
och en väldigt stark analys med egenutvecklade analysmodeller som är både detaljerade och precisa gör att kunder
anlitar Schening för att få förbättringspotentialer identifierade och realiserade. Fakta, erfarenhet och nytänkande är
grunden för vårt angreppssätt.

SCHENING AB SÖKER FLER UNGA KONSULTER
Arbetsbeskrivning
Establish behöver förstärka sitt logistikteam med ytterligare en driven logistikkonsult. I rollen kommer
du att arbeta i projekt och ansvara för att ta fram beslutsunderlag och rekommendationer. Projekten
har en stark faktagrund och stor del av arbetet görs därför i system som stöttar dataanalyser.
Projekten varierar i storlek och branch, rollen ger därför möjlighet att få se och vara med och lösa en
stor variation av logistikutmaningar. Majoriteten av projekten drivs från Stockholm men resor i Sverige
och andra delar av världen kan förekomma.
Exempel på typer av logistikprojekt som du kan bli engagerad i är :




Lageranalyser – Alternativa lagerlayouter
Nätverksanalyser – Alternativa transportsystem och lagerpositioner
Logistik audit – Genomlysning av företags logistik

Som Konsult förväntas du vara självgående och kunna driva arbetet frammåt när det behövs. Då
projekten ofta drivs parallellt och det är vanligt med dead lines så krävs det att du är stresstålig och
kan hantera att ha många bollar i luften. Med ett starkt fokus på dataanalyserna krävs även att du är
detaljorienterad.

Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete nära den operationella verksamheten och den
dagliga logistiska driften. Du har gärna erfarenhet från verksamheter inom 3PL och lager, antingen i
direkt drift eller i styrning av upphandlade tjänster.
Du är intresserad av att arbeta i ett mindre konsultbolag där snabbhet och flexibilitet är en del av
vardagen för att hantera flera projekt inom olika branscher parallellt. Du har även en förmåga att
arbeta självständigt och ta egna initiativ. Projekt kan vara internationella och vi samarbetar mellan våra
kontor. Flytande i tal och skrift i såväl svenska som engelska är därför ett krav.
Vi arbetar med våra projekt i mindre team och du kommer bli en del av ett detta, varför social
kompetens och förmåga till problemlösning tillsammans med gruppen passar dig.
Du som söker bör uppfylla följande krav:


Mycket goda kunskaper inom office paketet




Flytande i tal och skrift både i svenska och engelska
Akademisk examen, t.ex. Högskole- eller Civilingenjör

Vårt kontor i Stockholm ligger mycket centralt i attraktiva lokaler. Mer information kan fås genom
frågor till Fredrik Henning på 070-843 64 49 eller till Lars Brunius på 070-566 53 18.
Vid intresse mejlar du ett personligt brev samt ditt CV till work@schening.com.

