Är Du
intresserad?

Lämna in din
ansökan senast
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 Skördarrevisor till nordöstra
delen av Götaland och östra Svealand
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

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som skördarrevisor
med fokus på kvalitetssäkring av skördarnas mätning. I arbetet
ingår dessutom att utbilda i första hand skogsentreprenörer på
”Sortiments- och tillredningsbestämmelser”, guldkortsutbildningar
etc.

Vem är du?

För tjänsten fordras ett starkt intresse för teknik/data och kunskaper om skördare/skördardatorer är meriterande. Intresse och
god kännedom om de vanligaste sortimenten.

Läs mer om tjänsten på nästa sida
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Som person ska du vara kvalitetsmedveten, kunna kommunicera
pedagogiskt och ha god organisationsförmåga. Arbetet innebär en
del resor inom nordöstra Götaland och Svealand

Vill du veta mer?

Hör av dig Jonas Hemmingsson, 076-829 98 83 eller
HR-chef Anna-Karin Normelli Callhammar, tfn 010-228 50 03.

Din ansökan

Skicka ansökan med cv till rekrytering@biometria.se senast den
11 januari 2019.

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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