Vi söker till vår depå i Borås en,

LAGER/LOKAL DISTRIBUTION
Vill du bli en del av vårt team?
Stål & Hyrmaskiner befinner sig i en spännande tillväxt och nu söker vi en ny kollega till vår anläggning i
Borås.
Arbetsbeskrivning
- Den huvudsakliga uppgiften för alla i företaget är att se till att våra kunder får absolut bästa
bemötandet och rätt utrustning för det jobb som skall utföras.
- Arbete på utegården, plockar order, håller god ordning på våra ytor samt arbetar med alla våra
produkter.
- Jobbet kan ibland innebära tunga lyft; även om vi naturligtvis har alla lämpliga hjälpmedel.
- Lokal distribution med våra egna lätta lastbilar då du möter då våra kunder, i deras arbetsmiljö.
- Arbetet sker alltid kundnära; - du möter kunder, lastar och lossar materiel till och från såväl våra
egna som kundens fordon eller kundens arbetsplats.
- Vid behov stötta upp och hjälpa uthyrarna, samt rycka in och hjälpa till med enklare reparationer i
verkstaden.
- Vi ställer höga krav på funktion och säkerhet för de maskiner och utrustningar vi hyr ut, och du
arbetar inom vårt system för kvalitets-kontroll.
Kvalifikationer
- Vi söker dig som klarar av ett högt tempo då vi har många kunder och en stor maskinpark.
- En bakgrund inom bygg, motor, maskin eller ett stort byggintresse med ett brett tekniskt
kunnande/intresse är meriterande.
- Körkort B är ett krav, BE eller B96 samt truckbehörighet är meriterande.
Företaget
Stål & Hyrmaskiner grundades 1979 i Varberg och hyr ut maskiner och annan utrustning till främst byggoch anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg
av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och
väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Stål & Hyr Group erbjuder ett brett produktutbud via totalt
tjugofem depåer. Stål & Hyr Group ingår i finska Renta Group och koncernen har totalt över 350
anställda i Sverige, Norge och Finland med en omsättning 2018 på mer än 1600 mkr på årsbasis.

Varaktighet
Provanställning, för att sedan övergå till
tillsvidareanställning. Tillträde snarast.

Kontaktperson
Om du vill ha ytterligare information ringer du
Patrik Rosenqvist, 0760 877 677

Lön
Fast lön. Önskad lönenivå anges i ansökan.

Ansökan
Via e-post till
patrik.rosenqvist@stalhyrmaskiner.se

Vi anställer flera medarbetare till dessa tjänster, därför intervjuar vi och gör
urval löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2019-02-28.

Välkommen med din ansökan snarast!

