Inredningsmontör till Input interiör i Borås
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 inredningsmontörer till Borås.

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 inredningsmontör på Input interiör får du en varierad vardag fylld med fysiskt
arbete och utvecklande uppdrag. Vi erbjuder rätt person att ingå i vårt team på Olovsholmsgatan i Borås där vårt lager,
kontor och showroom finns.
Vad vi söker
Vi tror att du är en ansvarstagande, flexibel och självgående person som även uppskattar att arbeta i grupp. Du kommer
huvudsakligen att arbeta med leverans och montering i Sjuhärad. Andra arbetsuppgifter som hör till din vardag innefattar
registrering av in- och utleveranser och logistikhantering samt packning av avgående gods. För att lyckas i rollen ser vi att
du är initiativrik, engagerad och har ett praktiskt handlag.
Datorvana krävs då all kommunikation och uppföljning sker i vårt affärssystem. Du bör ha ett gott ordningssinne samt vana
av att hantera olika uppgifter samtidigt.
Kunskap om uppmätning och installation av gardiner samt intresse för inredning är meriterande.
Tjänsten kräver B-körkort.

Ansök snarast
Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast. Dock senast den 18 augusti.
Maila till montorboras@inputinterior.se. Frågor besvaras av Michael Zetterman på telefon 033-211 118

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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