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Woodworks by Bergs AB söker en  
Lager och webshopsansvarig 
 
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete med stor del eget ansvar. Har du 
erfarenhet av att jobba med kundorder och lagerhantering och har intresse av 
digitala- och tekniska plattformar är du rätt person för det här jobbet.  

 
OM OSS 
Woodworks by Bergs är ett entreprenörsdrivet start up-bolag med korta beslutsvägar och 
mycket energi. Vår affärsidé är att det ska vara enkelt att bygga framtidens hållbara 
produkter i trä. Fokusen ligger på hållbara produkter i trä som vi i första hand säljer till den 
svenska marknaden. Woodworks är ett svenskt säljbolag för högförädlade produkter som 
produceras inom Bergs-koncernen. I produktportföljen finns idag Attefallshus & Fritidshus, 
Fönster & Dörrar, som vi samlar under namnet Snickerier, samt utemöbler som är vårt 
senaste tillskott. Vi är idag 8 personer som jobbar på Woodworks och du kommer bli en 
viktig lagspelare i att driva Woodworks framåt.  

 
OM TJÄNSTEN  
Som Lager- och web-shopsansvarig på Woodworks blir du en viktig spelare i vår satsning 
på Radical Wood Utemöbler och kommande lansering och drift av vår webshop.  

Vi söker dig som har väldigt god ordning och förmåga att ta eget ansvar. Du trivs med 
datorn som verktyg och har erfarenhet av att arbeta med digitala plattformar. Att arbeta som 
lager och web-shopsansvarig innebär en del fysiskt arbete med plock och montage av 
möbelkomponenter och du förväntas att kavla upp ärmarna och ta i när det behövs. 

Vi arbetar uttryckligen med att förfina kundresan och med den i fokus kommer du att 
ansvara för att våra online kunders förväntningar uppfylls när det gäller återkoppling, 
kundservice och reklamationshantering. Du kommer även vara Woodworks ansikte utåt och 
möta våra kunder i vår Concept Store som ligger i anslutning till lagret. Här får du en chans 
att tillgodogöra sig kunskaper runt hela Woodworks produktprogram och vara med att 
utveckla våra produktvisningar och events med övriga teamet. Du rapporterar till VD och 
kommer jobba nära produktansvarig för Radical Wood Utemöbler.  

 
ARBETSUPPGIFTER 

Som Lager- och webshopsansvarig kommer du 
- Ansvara för lagernivåer och avrop mot leverantörer 
- Ansvara för in- och utleveranser av våra utemöbler 
- Ansvara får plock, delmontering och packning av utemöbler i platta paket 
- Ansvara för kundorder via webshop, orderhantering och leverans till kund 
- Ansvara för kundservice och övrig kundhantering för onlineförsäljning 
- Vara delaktig i digital utveckling av order- och leveransprocessen 
- Vara behjälplig i att ta emot kunder och intressenter i anslutande Concept Store 
- Föra statistik och återkoppla mätbara mål 
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OM DIG 
 
Vi söker dig som har följande egenskaper: 

- Självgående 
- Entreprenörsanda 
- God social kompetens 
- Initiativtagande 
- Positiv 
- Prestigelös 
- Inte rädd för att kavla upp ärmarna och ta i när det krävs 
- Vara intresserad av och bekväm med att arbeta i digitala- och tekniska plattformar 
- Flytande i tal och skrift på engelska och svenska  
- Att du har ett par års arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter 
- Har du dokumenterad erfarenhet av arbete med kundtjänst, webshop, logistik är det 

klart meriterande 
 
 
ÖVRIGT 
B-körkort är ett krav 
Vi tillämpar 6 månaders provanställning 
Månadslön 
Kollektivavtal: TMF Tjänstemannaavtalet, mellan Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer 
 
Placeringsort 
Vimmerby 
 
KONTAKT 
Har du frågor om tjänsten kontakta VD Per-Åke Bergh 
per-ake.bergh@woodworks.se 
073-673 61 16 
 

Skicka din ansökan till karriar@woodworks.se 

Sista ansökningsdag 31 mars 


