HITTA DITT EXAMENSARBETE I HÖGA KUSTEN!

Logosol är ett globalt snabbväxande företag med försäljning till konsumenter och mindre
företag i över 60 länder. Vi utvecklar maskiner och produkter som de flesta har råd med och våra
innovativa lösningar har märkbart förändrat det småslakiga skogsbruket och träförädlingen i
över 20 år. I Härnösand finns Logosols huvudkontor med drygt 30 anställda. Vi har dotterbolag och
återförsäljare i länder som Tyskland, Norge, USA, Ryssland, Australien, Frankrike och UK.
Det händer mycket på Logosol, med utveckling, marknadsföring och försäljning för en global
marknad får vi en spännande och dynamisk arbetsplats med många språk, resor och drivna
medarbetare.

Logistik, transport och emballage för export
Bakgrund
Logosols logistikfunktion är idag komplex verksamhet med flera lager i bl.a. Sverige, USA,
Ryssland, England och Tyskland. Från dessa lager levereras hela Logosols sortiment till
slutkunder över hela världen. Detta ställer högra krav på optimerade lager och transporter. Vi
kommer därför starta ett större projekt gällande materialflöden och emballage
och därför söker vi en eller två initiativrika och ambitiösa studenter som vill vara med och
driva detta projekt krossfunktionellt över vår organisation, leverantörer, dotterbolag och
återförsäljare. Arbetet kommer att resultera i goda kunskaper kring optimerade lösningar för
frakter och emballage över hela världen.

Utbildning och erfarenhet
Till detta projekt söker vi en eller två studenter som läser sista året på något av
civilingenjörsprogrammen. Önskade egenskaper; självständig, noggrann och förmåga att
lösa praktiska problem med enkla medel.

För mer information och ansökan kontakta:
Namn: Mattias Byström, vd
Tfn: 0611-182 85
Mail: mattias.byström@logosol.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Hitta ditt examensarbete hos teknikföretag i Höga Kusten! Världsledande innovation, spännande design och export över hela världen.
Ett exjobb i Höga Kusten ger dig utmaningar att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.
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