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Arbetsledare sökes till Sortera Materials AB

Sortera Materials expanderar och vi söker nu en arbetsledare

Vi söker dig som är driven, teknikintresserad, lösningsorienterad och har mycket god 
serviceförmåga. Du kommer att ansvara för våra anläggningar i Malmö och Helsingborg samt våra 
schakttippar från Trelleborg i söder till Örkelljunga i Norr.

Tjänsten innefattar att planera anläggningarnas långsiktiga upplägg till den dagliga verksamheten 
med hjälp av vår driftpersonal. Detta innefattar även att lösa akuta problem och arbeta operativt 
på anläggningarna. Som arbetsledare har du även kontakt med många av våra olika leverantörer.

Vi söker dig med hög kompetens och erfarenhet från anläggning och/eller avfallsbranschen. 
Du har datavana, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vidare är du social, serviceinriktad 
och har god ledarskapsförmåga, du är bra på att fatta beslut och är en självgående lagspelare.  
B-körkort är ett krav.

Sortera Materials är en del av Sortera Group. Vi tar emot, förädlar och säljer avfall från 
professionella aktörer i Sverige och Europa. Med glädje, engagemang och stor kunskap arbetar vi 
för hållbar utveckling och god ekonomi inom avfallshantering, och vid våra tre anläggningar råder 
alltid stor aktivitet. Vi erbjuder analys och provtagning, återvinning och avfallshantering, sanering 
av förorenade massor, mottagning och behandling av alla typer av restavfall, produktion av en rad 
olika typer av bränslen samt handel med alla avfallsfraktioner.

Skicka din ansökan via vår hemsida www.sortera.se och tjänsten ”Arbetsledare Materials” om du 
vill vara en del av detta företag, dock senast den 180930. Vid frågor angående tjänsten kontakta 
Henrik Tell 070–512 87 97 eller Glenn Holmgren 073–973 80 52. 
 

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) 
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg & anläggningsavfall i Sverige. Med över 
300 anställda och en omsättning på ca. 1 miljard bedriver vi verksamheten i egen regi från försäljning, 
insamling, behandling 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 även under 
varumärkena BIG BAG, Åkerisäcken, EnvyTech och MTIB. 2017 blev Sorter a utsett till Superföretag av 
Veckans Affärer. 


