Strandmöllen AB söker produktionsmedarbetare
Vill du vara en del av en spännande tillväxtresa i en välkomnande och stabil
organisation? Strandmöllen är en totalleverantör av gas med egen produktion och
verksamhet i Sverige, Danmark och Tyskland, med kunder inom i stort sett alla
branscher, såsom stål- och verkstadsindustrin, hälso- och vårdsektorn,
livsmedelsproduktion, universitet och laboratorier. Nu söker vi en ny kollega till vårt
produktionsteam i Ljungby.
Din roll
Dina främsta arbetsuppgifter består av att klargöra samt fylla flaskor, paket och kärl
med gas. Tillsammans med teamet packar och gör du godset redo för transport,
sorterar inkommande gods och lastar samt lossar lastbilar. Det är av största vikt att alla
uppgifter genomförs med ett genomgående säkerhetstänk och att uppgifterna utförs
enligt företagets rutiner gällande GMP- GDP.
I teamet finns gedigen kunskap samt erfarenhet och du blir upplärd av extremt
kompetenta kollegor. Du ges god möjlighet till att lära dig nya saker samt att utveckla
din kompetens för att sedan axla mer ansvar vid tidpunkt. Mycket god stämning och
trevliga kollegor i teamet.
Din profil
Du har god datorvana samt har tidigare erfarenhet ifrån att arbeta i dator-system. Det
är ett krav att du pratar, läser och förstår professionell svenska samt att du har
truckkort. Du behöver ej ha erfarenhet ifrån en liknande roll, men det är meriterande
med erfarenhet ifrån en roll där fysiskt arbete samt ansvar ingått eller om du har en
bakgrund som exempelvis servicetekniker, elektriker eller liknande. Som person är du:
•
•
•
•
•
•

Initiativtagande med en positiv inställning
Noggrann och ansvarstagande
Riskmedveten och inte rädd för att ta i
Förutseende med en förmåga att planera
Fysiskt stark samt ha hög simultankapacitet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan
Skicka ditt CV och personliga brev till hr@strandmollen.se, märk ditt mail med
”Produktionsmedarbetare”. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan
redan idag.
Välkommen till oss på Strandmöllen!

Vårt erbjudande
Strandmöllen är ett stiftelseägt bolag där vi kombinerar gedigen kunskap med stora planer för
framtiden. Trots att Strandmöllen har över 100-års erfarenhet är vi fortfarande ett ungt och nytänkande
bolag som funnits på den svenska marknaden sedan 2005.
Vi är det lilla gasbolaget med det stora hjärtat! Strandmöllen ägs av en stiftelse, vilket innebär att vi har
en långsiktig och finansiellt stark ägare. Vi lever efter devisen frihet under ansvar och eftersträvar
långsiktighet samt hållbarhet i allt vi gör, både när det gäller produkter, kunder och våra anställda. Här
erbjuds du konstant utveckling samt att få arbeta i en miljö med kompetenta kollegor och chefer. Vi är
en liten organisation med en familjär stämning, samtidigt som vi tillhör spjutspetsen inom grön
utveckling. Gas är mer än bara gas – det är en positiv kundupplevelse, en trevlig arbetsmiljö och en grön
framtid.
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