
 

 

 

Produktionsplanerare till Nyhléns Hugosons 

Är du en analytisk siffermänniska med känsla för detaljer? Trivs du med att jobba i en miljö som 
kräver att du är noggrann och strukturerad? Då är det kanske dig vi söker till rollen som 
produktionsplanerare hos oss på Nyhléns Hugosons! 

Arbetsbeskrivning  
Som produktionsplanerare ansvarar du för både långsiktig och kortsiktig planering och inköp av 
råvara till hela företaget. Ditt arbete har en stor och direkt påverkan på verksamheten och du 
kommer efterhand självständigt fatta beslut i en logistiskt komplex miljö. Du kommer jobba i nära 
samarbete med olika avdelningar inom produktionen och ditt arbete kommer innebära regelbunden 
kontakt med både externa och interna kontakter. Tjänsten är bred och består av varierade 
arbetsuppgifter, ingen dag blir den andra lik. Din arbetsplats är belägen på vårt huvudkontor i Luleå. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Optimering och effektivisering av produktionsplaneringen utifrån uppsatta mål 
• Lång – och kortsiktig produktionsplanering 
• Ta fram offerter till säljavdelningen 
• Kundkontakt gentemot industrikunder 
• Utformning av prognoser 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är engagerad och har lätt att ta egna initiativ men samtidigt är en god lagspelare. Du 
är van att arbeta självständigt och ansvara för att driva ditt arbete framåt. Du har inga problem med 
att fatta snabba beslut och snabbt kunna se och förstå sammanhang utifrån de situationer du ställs 
inför. Du är en ”doer” som tar tag i saker på en gång och har en stark vilja att hela tiden utvecklas. Du 
tycker även om att jobba analytiskt och se möjliga förbättringar och effektiviseringar.  

Du har goda datorkunskaper, främst i Excel. Du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift.  

Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete eller utbildning inom exempelvis logistik eller 
industriell ekonomi ser vi det som en fördel.  

Varför arbeta hos oss? 
Nyhléns Hugosons erbjuder en trivsam arbetsmiljö med positiv, hjälpsam och prestigelös atmosfär.  
Som ny medarbetare på Nyhléns Hugosons får du en gedigen introduktion och utbildning, allt för att 
du ska känna dig trygg och lyckas i rollen som planerare. Därefter kommer du att få löpande stöd för 
att fortsätta utvecklas och trivas på jobbet.  
 

 



Låter det här spännande? Välkommen med din ansökan! 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Berglund, Inköp- och logistikchef 
på telefonnummer 0920-775 46. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning så snart som 
möjligt. Vi tillämpar provanställning. 

Din ansökan skickar du senast den 21 april till rekrytering@hugosons.se. Märk din ansökan med 
”Planerare Luleå”. Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista 
ansökningsdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska kött- och 
charkföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är 
central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med 
erfarenhet och engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitét på våra 
produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk m.m.) och Ullånger (slakteri). I 
koncernen ingår även Guldfisken Kök AB (kyld färdigmat), Änge Chark AB (charkproduktion) och Jokkmokks Korv AB (charkproduktion). 
Nyhléns Hugosons har idag ca 230 medarbetare. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.guldfisken.com, www.angechark.se, 
www.jokkmokkskorv.se. 
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