LOGISTIKER
LIKNANDE YRKESTITLAR Lager Logistiksansvarig
En logistiker ansvarar för att planera, styra och kontrollera ett företags material- eller
varuflöden i syfte att effektivisera produktion och försäljning. En förutsättning för en effektiv
produktion och försäljning är att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid. Det är därför viktigt att
logistikern har en helhetssyn vad gäller materialförsörjning, från produktion till distribution
och leverans. Syftet är att minimera kostnader och maximera vinsten och kundservicen.
En logistiker kan arbeta både strategiskt och operativt. Arbetsuppgifter som förekommer
är ekonomiska och tekniska bedömningar för att lösa logistik- och transportfrågor som
transportväg, transportsätt och lagerutrymme. Vidare ansvarar logistikern ofta för att driva
olika förbättringsprojekt för att utveckla och underhålla korrekta flöden. Arbetet utförs till
stor del i affärs- och logistiksystem, där bland annat planering av materialflöden, hantering
av artikelinformation samt analyser sker digitalt. Arbetet förutsätter många kontaktytor både
externt och internt.

Läs mer om företagssäljare och andra yrken inom handeln på:
www.yrkeskartan.se

KOMPETENSPROFIL

LOGISTIKER

Förutom teoretisk förståelse för, och kunskap om, logistikflödet ska en logistiker ha en
analytisk förmåga, vara lösningsorienterad, ha en god samarbets- och organisationsförmåga,
en god digital kompetens samt en förmåga att driva utvecklingsprojekt.
Analytisk förmåga
Att ha en god analytisk förmåga innebär att kunna tänka analytiskt i syfte att förbättra och
optimera alla steg i logistikkedjan. Vidare är det viktigt att förstå helheten i kedjan samt kunna
analysera dess flöden.
Lösningsorienterad
Att vara lösningsorienterad innebär att kunna hitta lösningar på logistik- och
transportproblem på ett kostnadseffektivt och serviceinriktat sätt. Det är logistikerns ansvar
att finna bäst lösning för att få rätt vara på rätt plats i rätt tid.
Samarbetsförmåga
Då en logistiker har många kontaktytor, där alla är avgörande för att kedjan ska fungera, är
det viktigt att ha en god samarbetsförmåga. Det är viktigt att ha en god kommunikation i
samarbetet för att undvika missförstånd med berörda parter.
Digital kompetens
Datorn är ett viktigt arbetsverktyg, vilket ställer höga krav på god datorvana. En logistiker
förväntas oftast ha kunskap och förståelse inom olika affärs- och logistiksystem.
Organisationsförmåga
En logistiker hanterar många uppgifter parallellt vilket kräver ett gott ordningssinne och en
förmåga till rätt prioriteringar även under perioder med högt arbetstempo. Många delar
i kedjan är beroende av varandra och det är därför viktigt att logistikern har förmågan att
planera och koordinera dessa.
Utvecklings- och förbättringsorienterad
Då logistiken handlar om att hela tiden sträva efter att uppnå effektivitet, är det viktigt att
logistikern har en förmåga att driva och delta i förändrings- och utvecklingsprojekt samt att
entusiasmera andra i strävan att bli bättre.

