Prevex AB – järnhandel med huvudkontor i Göteborg och 6 butiker i Göteborg, Malmö, Helsingborg,
Halmstad och Borås, har sin verksamhet inom Bygg, Industri och Underentreprenadsvaruhandel.
Prevex inriktning är Försäljning, Låsverkstad, Maskinservice samt Utbildning inom säkerhet och
arbetsmiljöfrämjande produkter och tjänster. Företaget har ca 130 medarbetare och omsätter drygt
500 miljoner kronor.

PREVEX AB söker nu en noggrann och ambitiös Lagerarbetare till filialen i Sisjön.
Dina ingångsvinklar till jobbet kan vara många, men det viktigaste är att du är en lagspelare och
brinner för att arbeta tillsammans med andra.
Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du i ett team om elva personer inom avdelningen Lager och Transport i
Sisjön. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för godsflödet in och ut och ser till att hålla lagret
fräscht och iordning. Till arbetsuppgifterna hör traditionellt lagerarbete, packning och plockning av
gods på lager och i butik samt eventuell truckkörning. Även budkörning kan förekomma i denna roll.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att vilja göra det där lilla extra. Du är
synlig, har människokännedom och har en öppen personlighet ett gott humör.
Som lagerarbetare prioriterar du att vara en engagerad medarbetare i det dagliga arbetet. Du är
noggrann och inte rädd för att ta i samtidigt som du är lösningsfokuserad och har förmågan att få
saker att ske genom att sparka bollen istället för att beskriva den.
Formella krav
• Erfarenhet av lagerarbete är ett önskemål
• Erfarenhet från byggbranschen eller närliggande bransch är ett plus
• Goda kunskaper inom datorer
• Talar och skriver svenska flytande, läser och förstår engelska
• B Körkort, truckkort och ADR-intyg är önskvärt
Vad erbjuder vi dig?
Prevex AB är en järnhandel i tillväxt. Vi erbjuder ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag
med en trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling.
Arbetstid
Må-To 9-18
Fre 8-17
Varaktighet
Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Heltid. Fast lön.
Ansökan
Du skickar din ansökan med CV samt foto, med e-post till jobba@prevex.se
Märk din ansökan: ”Lager Sisjön”.
Vi önskar tillsätta tjänsten omgående och intervjuar därmed löpande.
Vi tar endast emot ansökan via e-post.
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se,
märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

