
 

Vi söker en Orderplanerare till GELABs två produktionsenheter  

 

GELAB tillverkar elektroniska produkter, kompletta system och kablage främst för den nordiska industrin.  

Ett av företagets främsta mål är att göra våra kunders produktägande så framgångsrikt och enkelt som möjligt. 

Vi är en beprövad partner både för mindre företag och större elektronikkoncerner, och med det gemensamt, deras 

produkters höga tekniska innehåll. Vi hanterar alla volymer, från enstaka prototyper till omfattande volymproduktion. 

Vi har spetskompetens att tillverka de mest avancerade system och är certifierade för flertalet standarder och branscher.  

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Du ansvarar för att dagligen planera och optimera produktion och tillverkning utifrån kapacitet och 

beläggningsperspektiv med hänsyn taget till kundernas önskade leveranstid. Du kommer att bevaka och omplanera, men 

också få mätunderlag i planeringen att följa upp och arbeta för att förbättra måltalen. Du hanterar planeringen för fabriken 

i Gäddede samt Frösön. Vår ambition är att du är placerad i Gäddedefabriken.  

Vidare innebär arbetet att delta i kontinuerliga förbättringsarbeten för processer som direkt och indirekt rör 

orderplaneringen. 

 

Arbetet innebär mycket intern kommunikation och ett nära samarbete med olika avdelningar såsom inköp, lager, 

teamledare och produktionschef för att dela information och säkerställa pålitliga leveranser.  

Extern kommunikation förkommer också med framförallt våra kunder kring leveranser och andra operativa frågor. 

  

Personlighet  

Som person är du noggrann, drivande och självgående. Du jobbar bra i grupp och du drivs av att ständigt förbättra och 

lösa problem. Du har också en ambition att driva dina arbetsuppgifter hela vägen. Du är en resultatinriktad person som på 

ett engagerat sätt driver de arbetsuppgifter som ligger på ditt bord. Du kommer att arbeta under eget ansvar både 

självständigt och i projektform, därför är god kommunikations och initiativförmåga viktiga egenskaper. Du förväntas 

även bidra till ständigt förbättringsarbete av arbetsprocesser och rutiner inom ditt område.  

 

Bakgrund och meriterande arbetslivserfarenhet 

Bakgrund inom orderplanering och att arbeta i affärssystem(Monitor ERP) är en stor merit men vi ser de personliga 

egenskaperna som mer viktiga.  

 

Anställningsform: Tillsvidare 

 

Omfattning: Heltid 

Placering: Gäddede 

 

Vid frågor kring tjänsten kontakta: Martin Hellgren 0672-41 21 12 

Ansökan tillsammans med CV skickas till: martin.hellgren@gelab.se 

 

Sista ansökningsdag: 30/9 
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