Tjänstebeskrivning säsongslagerarbetare, Göteborg 2019-12-16
Organisatorisk placering
Lager
Närmaste chef
Du rapporterar till närmaste chef som är Oscar Diedricsson
Utgångspunkt för ditt arbete
Det är viktigt att du är organiserad och noggran när du utför dina arbetsuppgifter. Lagret är navet i företaget och skapar förutsättning
för att verksamheten skall fungera framgångsrikt. Teamet du arbetar i är din styrka och du har ansvar för att medverka till en kreativ
och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt mellan kollegor. Totalt är det 20 anställda i företaget.
Dina ansvarsområden
Som lagerarbetare är du en del av teamet som sköter dagliga in- och utleveranser. Ett högt tempo under säsong ställer krav på att du
klarar behålla fokusen och kan plannera ditt arbete. Du skall vara en viktig del i att upprätthålla vår höga service nivå genom att vara
delaktig i att utveckla arbetet på lagret med hjälp av dina kollegor.
Dina arbetsuppgifter
I huvudsak sköter du in- och utleveranser tillsammans med dina kollegor. Arbetet består av plock och pack av order, avräkning av
ankommande gods samt sedvanliga arbetsuppgifter på ett lager. Arbetsuppgifterna roteras mellan kollegorna för att få variation i
arbetet. Vissa arbetsmoment görs med truck men arbetet innebär ofta tunga lyft så att det krävs att du har god fysik. Plannering av
arbetet samt ordning och reda krävs för att klara av att hantera dagsleveranser så effektivt och snabbt som möjligt. Under perioder är
arbetet stressigt och det är ett högt tempo, sammarbete mellan kollegor är därför mycket viktigt för att det skall fungera.
Du ingår i ett team med 5 heltid och 1 deltidsanställd.
Övriga arbetsuppgifter
Förutom ovan nämnda arbetsuppgifter skall du i övrigt vara din chef och kollegor behjälplig, det kan gälla många olika funktioner som
behöver utföras. Företaget verkar i en bransch som är mycket säsongsstyrd och det är under perioder större belastning på vissa delar
av företaget.
Kvalifikationer
Fullgjord gymnasieutbildning
Positiv och serviceinriktad inställning.
Stresstålig.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort B (truckkort är ett plus).
Erfarenhet från lagerarbete är meriterande.
Körvana med skjutstativtruck är meriterande.
Arbetstid
Säsongstjängsten är aktuell under perioden januari-augusti 2020, med möjlighet till att kunna utvecklas till en fastanställning.
Lagrets öppettid och normal arbetstid är mellan 08.00 och 16.30 måndag till fredag med en halvtimmes lunch och är flexibel.
Periodvis, vid högsäsong är det aktuellt med övertid som kan infalla både före och efter normal arbetstid.
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