Summer worker – Material / Detailed planning
Thermo Fisher Scientific är ett globalt läkemedel- och bioteknikbolag med 100 000
anställda och en årlig omsättning på över 40 miljarder dollar. I Uppsala finns den
största svenska siten för Thermo Fisher med 1000 medarbetare och vi är ett
huvudsäte för en av våra divisioner globalt. Vi är verksamma inom strategiska,
administrativa och affärsutvecklande aktiviteter samt hemvist för forskning och
utveckling såväl som toppmodern tillverkning.
Du kommer att vara en del av Thermo Fisher Scientific som utvecklar, tillverkar
och marknadsför diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar.
Vi är världsledare inom invitrodiagnostik av allergi och ledare inom
autoimmundiagnostik i Europa.

Hur kommer du kunna påverka?
Gruppens huvuduppgifter är att säkerställa leveranser till marknaden och lager för
inkommande direktmaterial samt att förse produktionen med kortsiktiga och
långsiktiga produktionsplaner. Majoriteten av arbetet sker i vårt ERP system
SAP/APO.

Mer om jobbet
Inom tjänsten kommer du att interagera med personer i en internationell miljö, med
olika funktioner inom företaget, samt med externa parter. Detta ställer krav på god
kommunikativ förmåga, flexibilitet i planering och prioritering. Du behöver även
ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vem söker vi?
Som person har du förmågan att se helheten i verksamheten och ha kunden i fokus i
alla beslut du tar. Du har en naturlig instinkt att på ett direkt och effektivt sätt ta tag
i och lösa problem som uppstår inom Supply Chain rörande planering.

Är du intresserad?
Letar du efter ett meningsfullt jobb på ett internationellt företag som har starka
värderingar? Vill du ha ett varierande jobb med eget ansvar där du verkligen kan

göra en skillnad i människors vardag? Vår vision är att hjälpa våra kunder att göra
världen sundare, renare och säkrare. Om detta låter intressant så kan du vara den
personen vi söker!

SÖK NU via vår karriärsida https://jobs.thermofisher.com/ ,
reference: 200389BR.
Har du frågor kontaktar du:
Susanne Steffner, Interim Planning Manager telefon: 073-329 3542
Sonia Zouave, Rekryterare, sonia.zouave@thermofisher.com

Välkommen med din ansökan snarast med sista ansökningsdatum 2022-0422. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Apply Now

