De flesta ser ett bord.
Du ser utmaningen i
att få det till kunden.
CE-chaufförer till Lastbilsorganisationen, Semestervikariat, IKEA
Svenska AB, Torsvik
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för logistik och distribution. Du har alltid kunden i åtanke i
allt du gör och ställer själv höga krav på kvalitet. Du gillar ordning och reda och tar ansvar för
ditt arbete. Som medarbetare bidrar du även till stor glädje och gemenskap. Ett krav är att du
har C-behörighet, gärna CE-behörighet med YKB och erfarenhet från körning med bil och släp
eller trailerkörning. För att lyckas i rollen som medarbetare vid LBO bör du även med positiv
anda aktivt bidra till att utveckla en högpresterande organisation som genom en utmärkt drift
servar våra slutkunder på bästa möjliga sätt. LBO är en viktig länk i logistikkedjan, därmed
söker vi dig som växer med ansvar och prioriterar en hög säkerhet. söker vi dig som växer
med ansvar och prioriterar en hög säkerhet.
• Du behärskar svenska i tal och skrift.
• Du trivs i en miljö som där du får vara självgående med mycket eget ansvar och initiativ.

Om uppgiften
• Lastbärarkontroll.
• Rangering på gården.
• På ett säkerhetsmedvetet och effektivt sätt utföra dina arbetsuppgifter på LBO.
• Bidra med förslag och idéer till förbättringar i den dagliga driften, i de möten du deltar i samt
till en bra sammanhållning i gruppen.

Om jobbet
Vi erbjuder dig ett varierande arbete i en inspirerande arbetsmiljö där samarbete och högt
tempo blandat med mycket skratt genomsyrar vår vardag. Det är du själv som sätter
gränserna för din egen utveckling och här välkomnar vi dig till stora utvecklingsmöjligheter
inom en internationell koncern. Din ansökan kan vara en början på en långvarig relation och vi
hoppas att just du vill bidra med din vilja och kompetens för IKEAs framtid. Mångfald är inte
bara ett vackert ord utan en del av vår vardag. Hos oss har blandningen av olika människor
lett till bättre idéer, klokare beslut och en roligare arbetsmiljö.
• Vi erbjuder goda rutiner och fasta arbetstider.
• På IKEA är medarbetaren i fokus, vi tror att vi kan utveckla personalen och verksamheten
tillsammans!
• Enkelhet och en ständig vilja till förnyelse är en viktig del av våra värderingar.
• Tjänsten är på heltid – tvåskift.
Rekryteringen sker löpande då behovet är med omgående start, skicka därför in din
ansökan redan idag! Tjänsten är i första hand ett sommarvikariat tom 2019-08-31, men för
rätt person finns chans till förlängning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Albert Knutsson på tfn 0728865342. Sista ansökningsdagen är 2019-05-02.
Ansök via ikea.se/jobb

