
 

 

Spennende stilling som Supply Chain Manager til et av Norges ledende 

gjenvinningsselskap innen e-avfall 

 

«Stena er det gjenvinningsselskapet som skaper mest verdi for sine kunder takket være sin 
ekspertkunnskap, sitt fokus på kunderelasjon og sin ambisjon om å gjøre forretninger på en bærekraftig 
måte.” 
 
Stena Recycling er en del av det svenske Stena Metall-konsernet som bedriver gjenvinning i fem 
geografiske markeder under navnet Stena Recycling. Konsernet har et stort nettverk av filialer og totalt 
finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet 
foredles til nye råvarer. Hovedkontoret i Norge ligger i Porsgrunn med flere filialer rundt om i Norge 
hvorav et er på Frogner, Romerike.  
Som et viktig satsingsområde er WEEE Norge (Waste Electrical and Electronic Equipment) en viktig del av 
Stena Recyclings satsingsområder som håndterer elektrisk og elektronisk avfall (e-avfall).Vi tilbyr alt fra 
elektronikkbur og beholdere til tjenester for destruksjon av sensitivt materiell, transport og rapportering 
– alt for å gjøre elektronisk avfall til en ressurs med positiv verdi.  
 
For å styrke vår satsing innen WEEE Norge søker Stena Recycling etter en ny, driftig, forretningsorientert 
og selvgående Suppy Chain Manager. WEEE Norge har Lean-tilpassede produksjons- og 
logistikkoperasjoner. Stillingen vil være meget sentral og vil rapportere til Markedssjef. Stillingen vil bli 
lokalisert på Frogner, Romerike.  
 

Ansvarsområde  

Stillingen vil få det faglig ansvaret for WEEE Norges supply chain- og logistikkfunksjon med hovedfokus 
på teknologieffektivisering samt løpende implementering av kostnadsforbedringer. Stillingen og 
ansvarsområdet vil utvides etter hvert som vedkommende blir kjent med vår organisasjon. 

Sentrale arbeidsoppgaver 

 Sørge for å bli kjent med organisasjonens Lean-tilpassede produksjons- og logistikkoperasjoner  

 Sørge for å sette seg godt inn i og lære selskapets ERP- og logistikksystemer 

 Sette seg inn i og gjøre seg kjent med de muligheter som ligger i digitalisering av prosessene 

 Oppfølging og kontroll av igangsatte forbedringstiltak 

 Planlegge, tilrettelegge og implementere forbedrings- og utviklingsprosjekter 

 Påse at tiltak og forbedringer tilsvarer EU-direktivets forskrifter for EE-avfall 

 Presentere forbedringsområder for ledergruppen og organisasjonen 
 

Kvalifikasjoner 

 Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring 

 Høyere økonomi- og/eller logistikkutdannelse  

 Spesialisering og sterk faglig kompetanse innen supply chain management 



 

 

 Erfaring fra prosjektgjennomføring og -styring vil være en fordel 

 Kunnskap og praktisk erfaring med bruk av IT-systemer innen supply chain-/logistikkområdet 
 

Personlige egenskaper  

 Kandidaten bør ha gode lederegenskaper i seg, da det er tenkt at rollen etter hvert skal utvikles til 

en lederrolle 

 Arbeide selvstendig, men også lede arbeidsgrupper når dette er nødvendig 

 Forretningsorientert - solid logistikk, - økonomi- og kostnadsforståelse 

 Selvstendig arbeidsstil 

 Må evne å snu seg rundt å ta «ting på sparket» 

 Nysgjerrig og motivert til å jobbe i et pulserende og dynamisk miljø 

 Inneha gode kommunikasjonsevner 

 

Vi tilbyr 

 Lean-tilpassede produksjons- og logistikkoperasjoner  

 Uformelt miljø, kort vei til beslutningene og høyt under taket 

 Stillingen byr på bredde og variasjon  

 Gode påvirknings- og utviklingsmuligheter  

 Konkurransemessige betingelser, firmabil inngår 

For ytterlig informasjon, kontakt Senior Advisor i Dfind Leif Thoring på tlf. 913 68 810 / 
leif.thoring@dfind.no eller Advisor Joachim Claeson på tlf. 400 21 542 / joachim.claeson@dfind.no . Alle 
henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

Søknadsfrist  12. januar 2018.  
Søknader vil bli behandlet fortløpende.  
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