
Till Bufab Sweden söker vi en medarbetare till vårt team

CUSTOMER & SALES SUPPORT
Bufab AB, är ett handelsföretag som erbjuder våra kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, 
kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Vårt kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att 
förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab Sweden är det största bolaget inom Bufab gruppen. Vårt huvudkontor är beläget i Värnamo tillsammans med vårt 
lager som också är koncernens centrallager. Från vårt centrallager levererar vi produkter till våra systerbolag och kunder 
över hela världen. Idag är vi 115 anställda och vi har säljkontor runt om i Sverige som Stockholm, Göteborg, Västerås och 
Oskarshamn. Bufab Sweden omsätter 800Mkr. 

Bufabs verksamhet handlar om engagemang, fart och förtroende. Vi levererar lösningar, inte produkter. Vi är en stor familj 
med starka entreprenörer med stora hjärtan och vi tror på personligt initiativ lokalt för att driva affären framåt.  
Vi är Solutionists. Idag är Bufab gruppen över 1 200 medarbetare i 27 länder och våra medarbetare är vad som gör vår 
framgång. Vi erbjuder frihet, ansvar och utvecklingsmöjligheter i en internationell miljö och i ett entreprenellt företag.  
Samtidigt bibehåller vi mycket av företagets familjekänsla som vi haft med oss sedan vi grundades 1977. 
Läs mer om oss på www.bufab.com

Vill du arbeta i en internationellt växande koncern där 
beslutsfattandet ligger nära dig? Gillar du ett tempofyllt 
och utvecklande arbetsklimat?

Då kan du vara vår nya solutionist och den vi söker!

Om tjänsten

Du tillhör vårt team på Bufabs Swedens kund- och säljsupport 
där vi bland annat hanterar orderregistrering, planerings-, 
leverans- och fakturafrågor samt växeltelefoni. 

Du arbetar tillsammans med ditt team mot gemensamma mål 
och ihop med dina kollegor skapar du möjligheter för Bufab 
att fortsätta växa. Arbetetet att utföra kundrelaterade  
administrativa uppgifter sker tätt ihop med våra säljare.  
Tjänsten har som övergripande mål att med stort engange-
mang säkerställa hög servicegrad mot kunder genom en 
effektiv hantering av våra kundorder. 

Vi erbjuder en tjänst i ett företag på frammarsch i en  
internationell miljö där du har goda möjligheter att utvecklas 
både som person och professionellt. I din roll på Bufab får du 
en varierande vardag med olika kontaktytor såväl internt som 
externt. 

 
Din profil

Du som söker tjänsten ska vara intresserad av ett service-
inriktat arbete, ha ett starkt kundfokus och en mycket god 
administrativ och kommunikativ förmåga. 

Tidigare erfarenhet från demand planning så som hantering 
av EDI, leveransplaner och prognoser, är till stor fördel.  
Eftergymnasial utbildning och erfarenhet av liknande arbete 
inom tillverkande industri är meriterande. 

Attityd och engergi är nyckelord för oss. Ditt starka driv och 
stora engagemang gör att du lyckas i ditt arbete och når de 
mål som sätts upp. Vidare ska du vara uthållig och tålmodig i 
de processer som du är involverad i. 

Kompetenser

• Gymnasieutbildning
• MS office, Excel
• Telefon & datorvana
• Leveransplanering
• Erfarenhet av affärssystem
• Svenska i tal & skrift
• Engelska i tal & skrift
• B-körkort

Stämmer din profil överens med den vi söker är vi säkra på 
att vi kan erbjuda ett mycket intressant arbete på ett bolag 
som har högt ställda ambititoner. 

Omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och utgår från 
vårt huvudkontor i
Värnamo. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information kontakta Christopher Broman, Sales  
Operations Manager på christopher.broman@bufab.com eller 
Kajsa Ek, Team Leader Customer and Sales Support  
kajsa.ek@bufab.com

Skicka in ansökan via mejl, senast den 31a Oktober, till 
Christopher.broman@bufab.com och ange referens  

Medarbetare Customer & Sales Support i ämnesraden.

Vi ser mycker fram emot din ansökan! 


