
         

               

  

 

 

Chef Inköp, Lager & Logistik till Komikapp AB 
 
Komikapp är ett företag inom hjälpmedelsbranschen. Vår drivkraft är att skapa ett samhälle: äldreomsorg och 
skola – på lika villkor. Vi utbildar och förmedlar produkter inom det kognitiva och sinnesstimulerande 
området. Med kunskap, respekt och ansvar utvecklar vi tjänster och produkter som höjer livskvalitet och 
delaktighet för människor med särskilda behov, anhöriga och personal.  
 
Komikapp är rikstäckande i Sverige och vår marknad sträcker sig även till de skandinaviska länderna och Europa. 
Huvudkontoret är i Varberg, Sverige. Vår verksamhet har en omsättning på ca 45 miljoner SEK och består av tolv 
anställda.  
 
Vår mission är att genom mötet med människor förmedla kunskap om, väcka nyfikenhet och behov av kognitiva 
hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Vi vill vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad.  
 
Vår vision är att bli störst på kognitiva produkter i Sverige.  
 
 
Om tjänsten 
Som Chef för Inköp, Lager och Logistik har du en viktig funktion i Komikapps verksamhet. Med din helhetssyn 

underlättar du Komikapps inköp-, lager och logistikarbete. Vi söker dig som är trygg i inköp- och logistikprocesser 

och är bekväm med att arbeta i affärssystem. I rollen behöver man arbeta proaktivt för att hitta de bästa 

logistiklösningarna och vi tror att detta är något du brinner för. För dig är samarbete och kommunikation A och O 

och du trivs med att skapa relationer både internt och extern. Du kommer i rollen medverka i Komikapps 

ledningsgrupp och ha personalansvar för tre lagermedarbetare. I rollen rapporterar du till Komikapps VD.  

Huvudsakliga ansvarsområden: 

• Säkerställa arbetsmiljön och de dagliga operativa arbetsuppgifterna för lagermedarbetarna.  
• Ansvara och administrera inköpsordrar för Komikapps sortiment  
• Ansvara för alla in- och utfrakter, ta in offerter, förhandla och uppdatera avtal 
• Ansvara för administrationen kring reklamationer till leverantörer 
• Ingå i Komikapps produktråd som identifierar nya produkter och leverantörer 
• Medverka vid inköpsmässor och leverantörsbesök 
• Ledningsgruppsarbete 

Placering 

Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Varberg.  

 

Profil 
Komikapp söker dig som har ett stort engagemang för att skapa en bättre vardag för människor med extra 
behov. Du trivs i en miljö där du får ta eget ansvar och driva arbetets utveckling framåt. För att lyckas bra i rollen 
är du van vid att skapa struktur och du är noggrann i ditt arbete. Som person har du en positiv inställning i ditt 
arbete och du har nära till skratt. Du har en väl utvecklad förmåga att skapa goda relationer.  

 

 

 

 

 



Erfarenhet  

Vi tror att du har:  

• Minst tre års erfarenhet inom inköps- och logistikprocesser  
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska 
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, meriterande om du tidigare använt Pyramid 
• Erfarenhet av tyska eller franska är meriterande  
• Erfarenhet kring lager är meriterande  
• Erfarenhet av personalansvar är meriterande. Denna roll kan vara din första tjänst med personalansvar, 

vilket innebär att du behöver ha personliga ledaregenskaper. 

Ansökan 
Komikapp samarbetar i denna rekrytering med Skillway AB. www.skillway.se. 

Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-08-14 Vi rekommenderar att du skicka din ansökan redan idag 
då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig 
rekryteringskonsult Anna Goudoulakis på anna@skillway.se tel. 0736 00 00 80 eller Maria Lethin på 
maria@skillway.se tel. 0705 10 77 69. 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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