Medarbetare till logistikavdelningen i Stockholm
Vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare medarbetare till vår logistikavdelning.

Om tjänsten
Logistikavdelningen ansvarar för utskick av provkärl och annan provtagningsutrustning som kunderna
beställer via telefon, e-mail eller vår hemsida. Logistikavdelningen tar även hand om bokningar för
upphämtning av prover från kunder runt om i landet.
Arbetet består i huvudsak av att ta hand om provkärlsbeställningar; packa lådor och skicka till kund, ta
emot beställning av kundprovsupphämtning via telefon och boka upphämtning av proverna samt att sköta
om vårt lunchrum (ingå i ett team som har hand om lunchrummet).

Egenskaper:
Vi söker dig som har avslutat gymnasiet. Du är ansvarsfull och förstår vikten av din roll i ett större team.
Kontakten med logistik är ofta första kontakten inför ett uppdrag för kunden, därför är det bemötandet
väldigt viktigt. Du ska vara flexibel och snabb med kvalitetstänk. Vi driver ett ackrediterat laboratorium så
därför är det viktigt med alla steg i kedjan fram till analysresultat.
För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, kvalitetsmedveten och resultatinriktad samt ha
förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat. Du ska ha lätt för att lära. Arbetet ställer också
krav på att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.
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ALS Erbjuder:
Vi erbjuder en spännande miljö med omväxlande arbetsuppgifter i en grupp med mycket god
samarbetsförmåga. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med
fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.

Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. Vi önskar tillsätta tjänsten i juli.

Din ansökan vill vi ha snarast, dock senast den 15 juni 2018. Skickas till vår personaladministratör:
Susanna Westerberg, 0920-28 99 67, susanna.westerberg@alsglobal.com

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:

Jari Riippi, gruppchef för logistik
08-5277 5230, jari.riippi@alsglobal.com
Karin Björk, Laboratoriechef
08-5277 5202, karin.bjork@alsglobal.com

Fackliga representanter,
ALS Akademiker: Gabriel Lönnerblad, 08-5277 5237, gabriel.lonnerblad@alsglobal.com
Unionen: Kerstin Råberg, 0920-28 99 56, kerstin.raberg@alsglobal.com
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