
Vi letar efter dig som vill vara med på en framtidsresa mot ett mer hållbart samhälle som trivs  med 
utmaningar, högt tempo och vill har roligt på vägen.

Tjänsten innebär att ansvara för den globala verksamhetens supply chain aktiviteter för e-Mobility 
upprätta efterfrågeprognoser, inköp och påfyllning av e-Mobility produkter, koordinera och kontrollera 
ordercyklar och tillhörande informationssystem. Identifiera och lösa flaskhalsar samt minimera risker 
för avbrott i leveranskedjan mm.

Du har som minimum en kandidatexamen, fördelaktigt inom logistik/supply chain. Har 2-5 års erfaren-
het av supply chain management i ett internationellt företag. Du har stark förståelse för logistik-  
processer, inklusive orderhantering, transport och lagerhållning. Har god kunskap och förståelse för 
globala ERP/logistiksystem. 

Du ska vara noggrann och ha öga för detaljer och klara av att hantera hektiska arbetsdagar med hög  
arbetskapacitet. Du klarar av att leverera kvalitetsarbete med hög standard inom snäva tidsramar. Du 
trivs i ett företagsklimat som förändras och du kommer att ha nytta av ett strukturerat arbetssätt och 
ett eget driv samt ha en vilja att förbättra och förändra. Du ska ha god kommunikationsförmåga både  
skriftligt och muntligt i svenska och engelska.

Vi erbjuder professionella utmaningar och spännande arbetsuppgifter. Upplärning och kurser anpassas 
efter behov. Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor i Kista (för rätt kandidat kan även  
Göteborg eller Glumslöv vara ett alternativ för placering). Tillträde omgående. Tjänsteresor per år ca  
10-20 dagar.

Vill du vara med på en innovativ resa och samtidigt göra god insats för miljön, skicka då din ansökan 
och CV till jobs@defa.com. Urval av kandidater sker löpande. 

Supply Chain Manager e-Mobility

Vårt mål är att göra människors liv enklare, mer effektivt och mer miljövänligt. Vi erbjuder produkter och 
tjänster som förbättrar hur människor laddar, förvärmer och säkrar sina fordon, belyser sina vägar och 
byggnader, styr sina fritidshus, dokumenterar sina tjänsteresor, laddar sina elbilar och mycket mer. Vi 
strävar efter att utveckla ny fantastiska produkter genom kontinuerlig förbättring och innovation.
E-mobilenheten är marknadsledande när det gäller att sälja och utveckla laddningslösningar för elbilar. 
Vi fokuserar på elindustrin, bilindustrin och elbilisterna. Vi har ett starkt kvalitetsfokus och en lika stark 
önskan att leverera laddningslösningar till fördel för både ägaren och användaren.

DEFA är ett norskt företag, grundat 1946. Vi har för närvarande över 400 anställda på 3 kontinenter. Våra 
produkter och tjänster distribueras i mer än 30 länder över hela världen. Ytterligare information om DEFA 
Group finns på www.defa.com.


