PREVEX AB söker nu en noggrann och ambitiös lagerarbetare/budchaufför till Halmstad.
Prevex AB befinner sig just nu i ett expansivt skede. Vi har nyligen utvidgat vår verksamhet i Region
Väst och portarna har öppnats för vår nya attraktiva yrkesbutik på Andersbergsringen 106 i
Halmstad. Vi söker nu dig som vill vara med och driva verksamheten framåt och bidra till Prevex AB
fortsatta utveckling. I gengäld erbjuder vi ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag med
trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling. Vi har dessutom enbart öppet på vardagar,
så hos oss behöver du varken jobba kvällar, helger eller röda dagar!
Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare/budchaufför kommer du att arbeta med godshanteringens alla led. Du kommer
att plocka och packa order, göra in- och utleveranser samt planera och distribuera ut varor och
tjänster med företagets egen budbil. Du kommer ensam hantera godsflödet in och ut till lagret samt
se till att hålla lagret fräscht och iordning.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att vilja göra det där lilla extra. Vi
söker dig som har ett gott hjärta, är prestigelös och har förmågan att sparka bollen istället för att
beskriva den. Du är noggrann och inte rädd för att ta i samtidigt som du är lösningsorienterad. Vidare
har du lätt för att skapa kontakt med andra människor, gillar att ge god service och har en öppen
personlighet och ett gott humör.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete eller transportarbete är ett önskemål
• Erfarenhet från byggbranschen eller närliggande bransch är ett plus
• Goda datorkunskaper
• Talar och skriver svenska flytande, läser och förstår engelska
• B Körkort är ett krav
• Truckkort och ADR-intyg är önskvärt
Arbetstid
Må – Fre 06.30 – 15.30
Varaktighet
Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Lön
Fast lön
Du skickar din ansökan med CV samt foto, med e-post till jobba@prevex.se
Märk din ansökan: ”Lager/Bud Halmstad”.
Vi önskar tillsätta tjänsten omgående och intervjuar därmed löpande.
Kontaktpersoner
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

