Svenska Retursystem AB söker operatörer
Svenska Retursystem effektiviserar och miljöanpassar varuflöden inom den svenska
dagligvarubranschen samt restauranger & storkök. Företaget driver och utvecklar
emballagesystem som bygger på återanvändning istället för engångsanvändning. I dagsläget
används företagets produkter av omkring 1500 kunder. Företaget har cirka 150 anställda och
finns verksamt på fem orter i landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Svenska Retursystem befinner sig just nu på en kulturresa mot ett säkert, öppet och
kundorienterat bolag. Syftet är att bygga en företagskultur där främst säkerheten men även det
systematiska förbättringsarbetet står i centrum. Företaget har sedan länge varit certifierade
enligt ISO 14001.
Svenska Retursystem söker nu operatörer till vår anläggning i Västerås. Operations ansvarar för
varuflödet till bolagets kunder och tar ansvar för samtliga processer kopplade till order och
leverans.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av truckkörning, godsmottagning och godsavsändning, daglig
inventering, hantering av order, arbete med systemet för AGV samt andra datasystem och du
har kontakt med vår planeringsavdelning. I arbetsuppgifterna ingår även att vara med och driva
arbetet inom säkerhet och förbättringar. Det är en merit om du tidigare jobbat med systematiskt
förbättringsarbete och administration. Det är viktigt att du har ett administrativt intresse och
erfarenhet av detta då en stor del av arbetet sker i olika system. På arbetsplatsen lagar vi även
trasigt gods för att minimera vår klimatpåverkan, därav kan moment med lagning bli aktuellt i
det dagliga arbetet.

Om dig
Vi söker dig som har en positiv inställning, är flexibel samt har lätt att samverka med andra. Vi
värdesätter dina personliga egenskaper högt och letar efter en person som gillar att se
möjligheterna och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom logistik eller
industri samt har vana att arbeta med AGV. Vi ser gärna att du har god fysik, är positiv,
konstruktiv, har förmågan att ha många bollar i luften och samtidigt är ödmjuk.
Svenska Retursystem arbetar med hållbart medarbetarskap och våra tre ledstjärnor är:
• Öppenhet – lyssnar och är lyhörda, ärlighet, visar respekt och har tålamod
• Samarbete – visar omtänksamhet och samarbetsvilja, tar vara på varandras kunskaper,
kompetens och erfarenhet
• Eget ansvar – aktivt söker och förmedlar information, visar gott omdöme och
handlingskraft, tar initiativ till och driver förbättringar

Din profil
Vi söker dig som har:
-

Gymnasial utbildning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är även meriterande om du har:
-

Arbetat inom logistik och industri
Erfarenhet av system för AGV
Truckkort A1-4, B1
Truckvana
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Språkkunskaper tex ryska, polska och spanska
Systematiskt förbättringsarbete
Erfarenhet av administrativt arbete

Tillsättning: Enligt överenskommelse.
Arbetstider och omfattning: Tjänsten är på heltid med skiftarbete. Anställningsformen är
visstidsanställning som i förlängningen kan leda till en tillsvidareanställning. Ersättning
enligt kollektivavtal.
Frågor angående tjänsten till Róbert Czitrom 072 – 554 7800
E-posta din ansökan till ansokan.vasteras@retursystem.se
Sista ansökningsdag: 2019-03-31. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden.
Varmt välkommen med din ansökan!

