Scantruck fortsätter att växa och söker

TEKNISK RESERVDELSMEDARBETARE
till vårt team på lageravdelningen i Rosersberg.
DINA ARBETSUPPGIFTER
På Scantruck tror vi på en gedigen serviceanda, alla kunder som besökt oss, ringt eller
mejlat till oss ska känna sig nöjda. För att åstadkomma det måste reservdelsflödet/processen fungera friktionsfritt. Här har du som reservdelsmedarbetare en viktig uppgift.
Huvudansvaret för tjänsten är att hantera interna och till viss del externa order av
reservdelar, samt beställa delar från bl.a. vår generalagent.
Tjänsten innebär ett stort ansvar genom att avgöra hur beställt gods ska levereras samt
att se till att det är god ordning och reda på avdelningen. Du ska även se till att berörd
chef informeras om kvalitets- och leveransstörningar, följa arbetsskydds- och miljölagar
samt arbeta enligt företagets kvalitetspolicy och mål. Tjänsten innefattar även traditionellt lagerarbete med pack, plock och fraktbokningar.
DIN ERFARENHET
Vi söker dig som brinner för kundservice och alltid ger det lilla extra, samt har erfarenhet av att arbeta på lager. Vi ser därför att du har ett års dokumenterad erfarenhet av
motsvarande arbetsuppgifter. Du bör dessutom ha kännedom om entreprenadmaskiner samt ha viss teknisk kompetens för att kunna leverera rätt reservdelar till våra mekaniker. Det är starkt meriterande om du har god förståelse för verkstadens alla processer. Vi jobbar i en internationell miljö så ett krav är att behärska svenska och engelska i
både tal och skrift. Meriterande om du har danska språkkunskaper.
Du har lätt för att lära nya IT system för att snabbt komma igång med arbetet. B-körkort
och truckkort är ett krav.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker en person som förstår vikten av att uppträda serviceinriktat och professionellt.
Viktigt för denna tjänst är att du kan ta initiativ, är strukturerad, positiv och flexibel. Det
är även viktigt att du har god samarbetsförmåga, liksom förmåga att självständigt organisera det dagliga arbetet. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Scantruck AB eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de
kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
VI ERBJUDER
Vi erbjuder lön efter kvalifikationer, friskvårdsbidrag och pension. Relevant vidareutbildning är naturligtvis också del av jobbet. Du får möjlighet att jobba i helt nya lokaler i
Rosersberg. Låter det intressant? Skicka din ansökan til jobb@scantruck.se snarast då
urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag som
är 22 oktober. I samtliga rekryteringar genomför vi en kontroll av CV/meritförteckning,
vitsord och vandelsprövning innan anställning, enligt gällande rekryteringsprocess.
Vid frågor kontakta Reservdelschef Joakim Täckenström på tel. 072-1482886.
Scantruck AB i Rosersberg är återförsäljare av nya maskiner
och utrustning från Manitou, Sennebogen, PB Platforms och GMG.
Scantruck AB ingår i Scantruck-koncernen som har ca 180 medarbetare och huvudkontor i Skive, Danmark. Dessutom har vi i
Danmark Skandinaviens största begagnat-center.

info@scantruck.se . 020 - 10 50 10

www.scantruck.se

Följ oss på Facebook, LinkedIn och www.scantruck.se för att löpande se våra lediga tjänster.

