
 

 

 

 

Produktionspersonal till vår anläggning i Sollentuna 

Lantz Järn & Metall AB grundades 1998 av Daniel Lantz och bolaget har sedan dess mottagit och 
återvunnit skrot från såväl privatpersoner som företag. Målsättningen har från dag ett har varit att 
tillvarata potentialen i förbrukade produkter i syfte att kunna förse industriella verksamheter likt stål- 
och järnverk med regenererade råvaror som kan användas vid tillverkningen av nya produkter. 
 
Rollen/Arbetsuppgifter 

Vi söker nu dig som produktionsmedarbetare med huvuduppgift att framföra materialhanterare för att 
medverka och bistå vid lossning, klassning, sortering och lastning av material. Du ansvarar även för att 
maskinen är redo för produktion d.v.s. att löpande underhåll, service och städning av maskinen är 
genomförd enligt gällande rutiner. 

Vi tror att du är en social och serviceinriktad person med mycket eget driv. I rollen krävs det att du 
trivs och inte är rädd för grovjobb. Du gillar att jobba själv men trivs även i grupp. 

Som person är du starkt kommunikativ och trivs i servicerelaterade yrken. Du har en vana av att 
hantera stressiga situationer och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du noggrann och har 
god struktur i ditt arbete med förmågan att prioritera. 
 
I denna tjänst lägger Lantz Järn & Metall stor vikt vid de personliga egenskaperna. Det är därför viktigt 
att du trivs med att jobba i team, är samarbetsvillig, men även kan ta mycket eget ansvar. Du har 
glimten i ögat och nära till skratt. 

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper 

 Avslutad gymnasial utbildning 
 Goda kunskaper i svenska språket  
 B-körkort  
 Erfarenhet av att köra maskin/materialhanterare 
 Tidigare erfarenhet av serviceinriktad roll 

 
Meriterande är om du har: 
 

 Järn- och metallkunskaper. 
 Erfarenhet av arbete inom samma eller liknande bransch. 

Du erbjuds 

En anställning i ett tryggt och stabilt företag.  

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. 

Heltid/Tillsvidareanställning. 

Arbetstider kl. 07.00 - 16.00. 

Tillträde enligt Ö.K.  

Ansökan 

Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att maila: malin.westerberg@lantzmetall.se 

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. 

Vi ser både kvinnliga och manliga sökanden! 
 


