Vi söker en lokalvårdare till vårt team
Om tjänsten
Rollen som lokalvårdare hos oss är självständig och med stor möjlighet att själv påverka hur
arbetsdagen ska läggas upp. Bland annat ingår följande arbetsuppgifter:






Daglig städning av företagets kontorslokaler samt allmänna ytor
Tvätta arbetskläder
Vara behjälplig vid diverse mindre inköp, t.ex. till kundbesök
Delta i företagets förbättringsledargrupp
Hantera kontakten till leverantörer av t.ex. kontorsmaterial och kaffe

Om dig
Vi söker dig som finner glädje i att skapa en trivsam arbetsplats för dig själv och dina kollegor.
Du ska tycka om att ge den bästa servicen till andra och för att passa i tjänsten är det dessutom
viktigt att du är ordningsam och har ett leende nära till hands. Du ska kunna ta egna initiativ
och verka för att förbättra ditt verksamhetsområde. Vårt mål är att bli världens renaste TPEfabrik och du kan hjälpa oss att nå dit!
Vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta inom lokalvård, men detta är inget krav. För att
fungera i rollen krävs goda svenskkunskaper i såväl tal som skrift. Vidare är innehav av Bkörkort ett krav.
Ansökan
För att söka tjänsten, skicka CV och ett personligt brev där du beskriver varför vi ska anställa
just dig till apply.se@hexpoltpe.com. Sista ansökningsdag är den 20 januari 2019. Vid frågor
om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mette Sörensen på tel. 0532 607525.
Om oss
HEXPOL TPE AB i Åmål ingår i Hexpol-koncernen och är en av Europas ledande tillverkare
av termoplastiska elastomerer (TPE-material). Varumärkena är DRYFLEX och MEDIPRENE.
HEXPOL TPE AB omsätter med 75 medarbetare 450 MSEK med god lönsamhet och företaget
har sedan många år en mycket positiv utveckling. I ett kundnära samarbete utvecklas material
för många olika branscher, exempelvis medicinteknik, hushåll, industri, fordon och bygg.
Kunderna återfinns lika ofta bland internationella storföretag som hos leverantörer till dessa.
Läs mer på www.hexpoltpe.com.
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