
Ny personal LIROS  

 

lager/Logistik 

LIROS söker en teammedlem till lager/logistik-teamet, som idag består av 3 heltidsanställda samt 

extrapersonal vid behov.  

Arbetsuppgifter 

- Plocka och packa ordrar (tunga lyft är vanligt förekommande) 

- Tillsammans med kollegor, ansvara för att lagret hålls rent och i ordning 

- Administration av in- och utleveranser 

- Godssökning och annan ”kundsupport” i förekommande fall 

- Fraktbokning, tullhantering och annan logistikkoordinering   

- Ordermottagning via telefon i mån av tid. 

- Löpande kontakt med fraktbolag 

- Planering av det dagliga lagerarbetet 

Krav 

- Svenska och Engelska i tal och skrift 

- God datavana – jobbet omfattar en hel del administrativa uppgifter 

- Genomgången gymnasieutbildning 

- God fysik 

- Körkort B 

Extra meriterande är  

- Båtintresse 

- Erfarenhet av motsvarande arbeten 

- Fördjupade kunskaper i Excel 

- Erfarenhet av Affärssystemet Visma Administration 

  



 
Innesäljare & Marknad 

LIROS söker en teammedlem till den kombinerade sälj- och marknadsorganisationen. Personen 

arbetar med att stärka LIROS varumärke genom att ha ett helhetsgrepp för marknadsföring via 

sociala och traditionella medier. Teamet består idag av VD, vice VD (tillika försäljningschef), 3 

heltidsanställda utesäljare och 2 deltidsanställda utesäljare.  

Arbetsuppgifter 

- Marknadsföring (ca 50%): 

- Löpande marknadsföring via sociala medier, hemsida, nyhetsutskick och liknande 

- Producera digitalt marknadsmaterial av hög standard 

- Tillsammans med extern grafiker, producera tryckt marknadsmaterial så som kataloger, 

skyltar, annonser och broschyrer av hög standard 

- Koordinera flödet av nyheter, bilder och produktinformation som kommer från leverantörer 

och varumärkesägare så att marknaden får ta del av dessa på ett välfungerande sätt 

- Deltaga på mässor efter behov 

- Copywriting på Svenska och Engelska 

- Foto, bildbearbetning 

 

- Innesälj och kundsupport (ca 50%) 

- Ta emot order via mail och telefon 

- Kundsupport och produktfrågor 

- Koordinering av returer (tillsammans med sälj, lager och ekonomi) 

- Administration av kundregister och artikelregister 

Din profil: 

- Du har ett allmänt seglings-  och båtintresse 

- Du brinner för marknadsföring 

- Du har kunskaper i Office-programmen (framförallt Excel & Word) 

- Du har kunskaper i Adobe inDesign, Photoshop och andra verktyg för grafisk formgivning och 

bildbearbetning 

- Du trivs i att jobba i ett team 

- Du trivs med att jobba i en framåt och driven organisation.  

Extra meriterande är  

- Tidigare jobb i båtbranschen  

- Tidigare jobb inom marknadsföring 

- Kunskaper i affärsprogrammet Visma Administration 

 

 


