Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt
grund genom opartisk mätning och redovisning. Vår roll är också att förmedla
och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell
råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla servicetjänster till nytta för våra medlemmar. Hos oss finns 800 medarbetare i hela
landet.

Vi söker Affärspedagog
till Uppsala
Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för
framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt
i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med
öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till
verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Du jobbar som affärspedagog med placering i Uppsala där vi bygger upp en ny administrativ enhet i ett nytt kontor. Du rapporterar i arbetet till Jenny Lindén som är chef för Administration.
I tjänsten säkerställer du att de stödsystem och rutiner som
finns underlättar för personalen i sitt dagliga jobb och att de bidrar till en ökad kundnöjdhet. Du ansvarar för att utbilda internt
och att ha en övergripande förståelse för alla delar av verksamheten och dess behov av stödsystem. Du har ett samordningsansvar när det gäller arbete med kvalitetscertifiering samt att du
säkerställer att vi arbetar i enighet med den kvalitetsstandard
som är valt.

Läs mer om tjänsten på nästa sida
Biometria, Dag Hammarskjölds Väg 58 C, 752 37 UPPSALA
www.biometria.se
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Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera och genomföra utbildningar i exempelvis administrativa stödsystem
• Driva projekt från start till mål
• Coacha personal och chefer i verksamheten för att ge dem
verktyg för att själva kunna arbeta med att säkerställa att vi
följer de processer som är beslutade samt kunna arbeta med
att förbättra processerna
• Vara moderator på träffar för att jobba med ständiga förbättringar och riskminimering
• Upprätta/uppdatera rutiner och mallar samt genomföra uppdateringar i kvalitetssystem

Vem är du?

Jobbet kräver en god pedagogisk förmåga och att du har lätt att
skapa och upprätthålla kontakter i en bred geografi.
Du har erfarenhet av kvalitetssystem och liknade arbetsuppgifter. I grunden har du en pedagogisk utbildning eller motsvarande kunskap. B-körkort krävs.

Vill du veta mer?

Hör av dig Jenny Lindén, tfn 023-456 75 eller HR-chef Anna-Karin
Normelli Callhammar, tfn 060-16 86 63.

Din ansökan

Skicka ansökan med cv till rekrytering@biometria.se senast den
12 november 2018.

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR
(https://datainspektionen.se).
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