Monteringsansvarig till Input interiör i Kristianstad
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 strukturerad
monteringsansvarig till Kristianstad.
Vad vi kan erbjuda
Vi har stark tillväxt i Skåneregionen och behöver just nu en monteringsansvarig till vårt lager i Kristianstad. Hos oss får du
en varierad vardag med fysiskt arbete och utvecklande uppdrag. Här lär du känna inredningsbranschen inifrån där du
arbetar med välkända varumärken och marknadens i särklass bredaste sortiment. Vi erbjuder rätt person att ingå i vårt
team med utgångspunkt från Västra Storgatan 51, där kontor och showroom finns.
Vad vi söker
Vi söker en engagerad medarbetare med mycket driv som vill fortsätta att göra Input interiör till den mest leveranssäkra
och kvalitetsmedvetna inredningsleverantören i Skåneregionen. I rollen som monteringsansvarig har du det övergripande
ansvaret för driften av vår monteringsavdelning där du planerar monteringslogistiken, bokar upp montering med kunder
samt tar hand om in- och utleveranser. Tjänsten innebär även att du kommer vara ute på plats hos kund där du levererar
och monterar produkter. För att lyckas i rollen är du en god planerare med sinne för ordning och struktur.
Då du kommer att arbeta nära såväl kunder som personal ser vi gärna att du är framåt, serviceinriktad samt har god
samarbetsförmåga. Du har hög initiativförmåga och är bekväm i ledarrollen. Tidigare erfarenhet av tjänst i ledande
befattning samt ett intresse för inredning är meriterande. Tjänsten kräver B-körkort.
Ansök snarast
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 28/2. Urval och intervjuer sker löpande. Maila din ansökan, med CV
och löneanspråk, till montorkristianstad@inputinterior.se
Frågor besvaras av platschef Niclas Mattsson på 040-20 66 20 alt. niclas.mattsson@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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