Monteringsansvarig till Input interiör i Umeå
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god
design. Idag är det verklighet. Input interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens
inom inredning av kontor, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi drygt 385
medarbetare, finns på 22 orter i Norden och omsätter 1,85 miljarder kronor.

Vad vi kan erbjuda
Hos oss får du möjlighet att utveckla dina kompetenser, lära känna inredningsbranschen inifrån och förverkliga interiörer till
några av samhällets viktigaste funktioner. Som medarbetare hos oss får du en varierad vardag fylld med fysiskt arbete och
utvecklande uppdrag. Vi erbjuder rätt person att ingå i vårt team på Björnvägen i Umeå där vårt lager, kontor och showroom finns.
Vad vi söker
Vi söker efter en strukturerad och engagerad medarbetare med mycket driv som vill fortsätta att göra Input interiör till den
mest leveranssäkra och kvalitetsmedvetna inredningsleverantören i Umeåregionen. Du kommer att ansvara för
monteringsavdelningen där dina uppgifter bland annat blir att planera monteringslogistik, boka upp montering med kunder
samt ta hand om in- och utleveranser. Tjänsten innebär även att du kommer vara ute på plats hos kund där du monterar
och levererar produkter.
Du kommer att arbeta nära såväl personal som kunder och har en överblick som omfattar hela vår affärsprocess. För att
lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, ha god samarbetsförmåga samt trivas med operativt ledarskap. Att du
har ett sinne för struktur och ordning ser vi som en förutsättning för att lyckas i rollen.
Tidigare erfarenhet av tjänst i ledande befattning samt att du har ett intresse för inredning är meriterande
Tjänsten kräver B-körkort.
Ansök snarast
Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast, dock senast 12/3.
Maila till monteringsansvarigumea@inputinterior.se. Frågor besvaras av Johan Nilsson på telefon 070-657 27 22.
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