Lagermedarbetare med ansvar för reklamationer till Input interiör i Stockholm
Det är engagerade medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande
oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss! Nu söker vi en lagermedarbetare med
ansvar för reklamationer till Stockholm.
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 Avestagatan i Spånga där vårt lager finns.
Vad vi söker
Vi söker en medarbetare med mycket driv, som vill fortsätta att göra Input interiör till den mest leveranssäkra och kvalitetsmedvetna
inredningsleverantören i Stockholmsregionen. Tjänsten innebär i första hand dokumentering, anmälan, registrering, bearbetning
samt uppföljning av reklamationer på ankommande gods. Till detta ska du även vara behjälplig med logistikhantering, packning
av avgående gods samt vid behov hjälpa till med inleveranser och övrigt lagerjobb.
Datorvana krävs då all dokumentering och uppföljning sker i vårt affärssystem. Det är meriterande om du har jobbat med
möbelmontering tidigare, har ett gott ordningssinne samt är van vid att arbeta med flera projekt parallellt.
Tjänsten kräver B-körkort.
Ansök snarast
Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast. Urval sker löpande.
Maila till lagerstockholm@inputinterior.se. Frågor besvaras av Marcus Schocher på marcus.s@inputinterior.se.

Input interiör
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 och näringsliv, hotell och restaurang, skola och
utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi 400 medarbetare, på 22 orter i Norden och omsätter 2 miljarder kronor.
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