Metallmottagare/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 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.
Arbetsplatsen ligger i Sollentuna. Du kommer ingå i ett arbetslag om tre personer där ni alla hjälps åt och
samarbetar.
Rollen
I vår metallmottagning bemöter du leverantörer/kunder dagligen, din huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa
dom med att klassificera och väga in de metaller som de har med sig för återvinning.
Mottagning av gods, där du tar emot såväl privatpersoner som företag, lossar deras gods, sorterar upp samt
väger materialet.
Lastning och lossning med hjullastare.
Vi tror att du är en social och serviceinriktad person med mycket eget driv. I rollen krävs det att du trivs med
varierande arbetsuppgifter och inte är rädd för grovjobb. Du gillar att jobba själv men trivs även i grupp.
I denna tjänst lägger Lantz 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
- Erfarenhet av att köra hjullastare
- Serviceinriktad
- Metallkunskap är en merit
Meriterande är också om du har erfarenhet av arbete inom samma eller liknande bransch.
Du erbjuds
En anställning i ett tryggt och stabilt företag.
Heltid/Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader)
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.
Välkommen med din ansökan.

