Stone systems of Sweden AB

Stone Systems of Sweden är ett nystartat stenhuggeri med
produktion och huvudkontor i Malmö.

Vi söker dig som;
 Är praktiskt och tekniskt lagd.
 Är fysiskt obehindrad, då arbetet innefattar tunga lyft.
 Är socialt kompetent, gärna med erfarenhet av att bemöta kunder.
 Har erfarenheter inom maskin- och produktionsarbete.
 Har erfarenhet av att montera bänkskivor.
 Är noggrann, med ett öga för detaljer.
Du skall ha arbetslivserfarenhet, gärna dokumenterad arbetslivserfarenhet inom
montage ute hos kunder. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av
köksbranschen, badrumsbranschen, byggbranschen eller liknande.

Dina arbetsuppgifter
Stone Systems of Sweden söker montörer med erfarenhet inom montering av kök,
bänkskivor, snickeri, eller liknande, alternativt en person som är praktiskt lagd och vill
lära sig yrket. Vi tillverkar och säljer bänkskivor i sten till kök och badrum. Vi är ett
expanderande bolag och behöver nu utökning i teamet. Du kommer att vara med i ett
tidigt skede av bolagets tillväxt, och vi söker således dig som vill vara med på den
resan.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av handpolering och montering av
vaskar, uppsågning av sten, men även andra delar av produktionen ingår såsom
emballering av sten, lagerhantering och håltagning i sten. Arbetsuppgifter innefattar
även bänkskivemontage ute hos kund. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter
av tillverkningsindustrin, metallindustrin, stenindustrin eller liknande, samt
dokumenterad arbetslivserfarenhet inom produktion, CAD samt CNC-programmering.
Då vi är ett expanderande bolag kan även helt andra praktiska arbetsuppgifter ingå i
arbetet, vilka varierar beroende på expansion och luckor i andra delar av företaget.
Vi söker en produktionsarbetare/montör med erfarenhet av branschen alternativt
erfarenhet av praktiska arbeten, byggnation, installation, maskinhantering, eller
liknande.
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Meriterande:
 Fysisk styrka, då du kommer att bära och hantera tyngre stenskivor.
 En teknisk och praktisk läggning.
 Social kompetens och kundbemötande.
 Noggrann, med känsla för detaljer.
 Kunskaper inom AutoCAD.
 Traverskort och truckkort (B-körkort är ett krav)
Tjänsten innefattar dagtidsarbete 07.00 till 16.00 måndag-fredag i relativt högljudd
arbetsmiljö. Vid behov kan övertid, och eventuell övernattning, krävas.
Jobbtyp: Heltid
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