
Eskils söker en  

 

Eskils Tryckeri är ett familjeföretag och ingår i ACG-Gruppen.  
Företaget startade 1954 och är beläget på Åsboholmsgatan i centrala Borås. Vi levererar ett brett 
sortiment trycksaker till kunder i Sverige och övriga nordiska grannländer.  
Omsättningen är 100Mkr och vi är 50 anställda, fördelade på vårt huvudkontor i Borås samt ett 
försäljningskontor i Stockholm. 
 
 
Din Roll 

Du kommer i vår nyinrättade roll Logistikchef att ha huvudansvaret för hela vårt logistikflöde ut 
mot kund. Detta innebär både all pack- och distributionshantering av främst kampanjvaror samt 
vårt nya 3PL-lager i ACG-Huset. 

Vår logistikhantering och dess flöden har utvecklats till en central punkt i vårt erbjudande och 
serviceåtagande mot våra kunder. Dessa flöden, processer och personal behöver löpande utvecklas 
och effektiviseras för att vara i framkant i vårt erbjudande. Vi söker därför en person som brinner 
för logistik, drivs av att utveckla processer och ser nyfiket på nya digitala verktyg för att förbättra 
oss som leverantör. 

Rollen innebär att du kommer ha ett antal Teamleaders samt övrig pack-lagerpersonal  
rapporterande till dig och du kommer själv rapportera till företagets VD. 
 

Din profil
 
Du har en bred erfarenhet av lager, logistik, 3PL och/eller inom pack & distribution, gärna  
kompletterade med relevanta studier. Du drivs av att utveckla och skapa nya flöden och processer 
och välkomnar de digitala system som alltmer växer fram till förfogande. Du gillar ordning  
och reda, att bygga starka Team och ställer höga krav på dig själv och ditt Team i  
leveransprecision och kvalitet. Du är starkt ansvarstagande och ser logistiken som ett värdefullt 
verktyg att ständigt förbättra vårt erbjudande mot våra kunder. 

Ansökan 

Frågor om tjänsten och ansökan skickas till ansokan@eskils.se 
Då urvalsprocessen sker löpande är det viktigt att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Logistikchef
som brinner för utveckla processer & digitalisering 


