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Medarbetare till avfallsanläggning på Sortera Skandinavien AB
Är du en person som alltid vill ha något att göra? Har du ett stort driv och gillar att själv ta för dig
av vad som behöver göras? Gillar du att arbeta utomhus? Skulle du trivas med att ha kontakt med
våra förare som kommer till anläggningen för att lasta av? Har du en bra överblick över vad som
händer omkring dig? Då är detta tjänsten för dig.
Sortera Skandinavien AB söker nu en medarbetare till vår avfallsanläggning i Jordbro
industriområde. Som anläggningsarbetare kommer du främst ta emot lastbilarna som kommer
för att tippa på anläggningen. Du visar var de ska lasta av, gör en okulärbesiktning av lasten
och omklassar den, med hjälp av foto och kortfattad skrift, om det inte är det material som är
föranmält. En annan viktig uppgift är att väga in säckar och kontrollera innehållet, samt att då ha
ett mycket tätt samarbete med den som sitter i maskinen för att sortera och väga Byggsäckarna.
Exempel på andra uppgifter är öppning av containrar och plockning och fixning på gården.
På anläggningen är det viktigt med ett nära samarbete med arbetsledaren, anläggningsteamet
och övriga medarbetare på Sortera. Du utföra alla på anläggningen förekommande
arbetsuppgifter. Det är många stora maskiner och fordon som rör sig på anläggningen och det är
därför viktigt att ha koll på vad som händer runt omkring dig. För att förstå säkerhetsföreskrifter
och sköta dokumentationen behövs goda kunskaper i svenska. Vidare önskar vi att du har en god
förmåga att se vad som behöver göras och att ta tag i saker.
Vi är ett glatt gäng som söker dig som har teamkänsla och som kan bidra till den goda stämning vi
har här.
Om du har några funderingar gällande tjänsten är du välkommen att kontakta My Salling på
telefonnummer 070-863 54 16.
Ansök via vår hemsida www.sortera.se om du vill vara en del Sortera, glöm inte att bifoga CV.

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina 3 affärsområden (Recycling, Industry och Trading)
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra
drygt 300 anställda och en omsättning överstigande 800 miljoner bedriver vi verksamheten i egen
regi från försäljning, insamling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i
norr till Ystad i söder. 2016 återvann Sortera över 99 % av allt insamlat material. Sortera verkar under
varumärken såsom Sortera, BIG BAG, DK Sanering, Vacuo, Åkerisäcken, Eco-Chain och DT Recycling.
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