Folkpool Örebro söker Lageransvarig
Om oss
Vi säljer och installerar pooler och spabad samt tillbehör och kringutrustning. Detta görs från vår butik på
Aspholmen.
Idag är vi 5 st anställda året runt plus ytterligare 2 st säsongsanställda. I vårt bolag som utför montage och
service så är vi 9 st året runt samt ytterligare 3-4 personer under högsäsong.
Utöver dessa så har vi nära samarbetspartners på gräventreprenad samt elinstallation.

Om jobbet
Det är en ny tjänst då vi inte längre hinner med att hantera det på ett bra sätt själva. Eftersom tjänsten är ny
så finns det möjligheter att sätta sin personliga prägel på de olika sakerna som behöver lösas.
Du beställer, packar upp och levererar in varor vilket innebär en del tunga lyft. Du ser till att eventuella extra
eller saknade produkter förs på de olika arbetsordrar som våra servicetekniker behöver.
Antalet artiklar som lagerhålls ökar hela tiden så lagerplatser och strukturen kring det behöver ständigt
förbättras.
Eftersom vi är ett litet företag så får man rycka in där det behövs som bäst allt som oftast, det innebär att du
behöver vara flexibel och lösningsorienterad och kunna arbeta med exempelvis butiksarbete, telefon mm.

Vad förväntar vi oss av dig?
-

Noggrann, strukturerad och god analytisk förmåga.
Kunna hantera ett högt tempo under högsäsong.
Vana och förmåga att driva effektivitet i det dagliga arbetet.
B-körkort.
Köra truck alternativt lära sig att köra truck.
God datorvana.

Meriterande
-

Truckkort.
Kunskaper i Visma.
Lagerarbete.
Utbildning eller erfarenhet inom bygg.
Utbildning eller erfarenhet inom servicearbeten.

För att trivas i rollen så är du van att jobba självständigt i grupp där förändring, förbättring och utveckling
ständigt står för dörren.

Övrigt
Omfattning: Hel eller deltid med prioritering under högsäsong.

Ansökan och kontakt
Joakim Engkvist, 019-29 14 85.
Urval sker löpande. Tjänsten bör vara tillsatt senast under första kvartalet 2022.
Välkommen med din ansökan till joakim@folkpoolorebro.se. Ange ”Lageransvarig” i ämnesraden.

