Ansök senast
30 september

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.

Södertälje distrikt söker Virkesmätare
till Söderenergi i Södertälje
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.
Södertälje är stationeringsorter för tjänsten. Kvälls och
helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Löne- och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal. Tjänsten är
heltid och tillträde omgående.

Ditt ansvar
Arbetsuppgifterna består av alla förekommande arbetsuppgifter på
trav och bränslestation i Södertälje.
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Södertälje distrikt söker virkesmätare
till Söderenergi Södertälje

Vem är du?
Du är noggrann, ordningsam och har lätt för att samarbeta.
Du är engagerad, professionell och förtroendeingivande.

Vill du veta mer?
Hör av dig till David Jansson, Distrikt Södertälje tele +46 10 228 51 67
David.jansson@biometria.se
Facklig företrädare för GS är Jonas Davidsson, telefon: 010-228 51 82
och Unionen, Anders Olsson, telefon: 010-228 5 1 57.

Din ansökan
Skicka ansökan med CV till rekrytering-virkesmatare@biometria.se
senast den 30 september.

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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