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Driven medarbetare till Sortera Recyclings Specialdivision

Vill du jobba på ett spännande, omväxlande och växande företag? Vill du lära dig mer om service 
och samtidigt bli mer miljömedveten? Är du en lagspelare? Gillar du att utmanas av stora som små 
uppdrag som är av mer komplex natur? 

Denna tjänst på Sortera erbjuder allt detta och mer därtill. Vi söker därför en medarbetare till vår 
Specialdivision. 

ARBETSUPPGIFTER

Som en del av vårt Specialteam kommer du att arbeta med en nära kundrelation. Du kommer för 
våra kunders räkning mestadels vara ute på fältet ihop med en teamkollega eller säljare, för att 
diskutera fram bästa tillvägagångssätt vid logistikfrågor, avfallshanteringslösningar, samt mycket 
mycket mer. Din utgångspunkt blir att ur ett expertperspektiv kunna presentera lösningar för 
kunder som behöver hjälp med att hitta en hållbar strategi vid sina etableringar. Du kommer att ha 
ett nära samarbete med enhetschefer, chaufförer, och framförallt vara en förlängd arm mot en fin 
skara säljare. Detta för att säkerställa kundens och koncernens krav och önskemål.  

Vi sitter i fina nyrenoverade lokaler i Marievik, ca 200 meter från tunnelbanestationen i Liljeholmen. 
Glädje och teamkänsla genomsyrar hela verksamheten, varför vi gärna ser att du gillar att arbeta i 
grupp och är en person som bidrar med energi och en positiv attityd.  

VI SÖKER DIG SOM

Har ett stort intresse för service och återvinning, samt har ett öga för att se enkelheten i 
kluriga situationer/uppdrag. Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom byggsektorn som 
arbetsledare och/eller projektledare. Vidare har du lätt för att använda olika datasystem. Som 
person är du ansvarsfull, serviceinriktad och har ett pedagogiskt tillvägagångssätt när du 
kommunicerar med kunder.

Arbetstid: Vardagar 07:00-16:00 med viss flex
Anställningsform: Tillsvidare efter provanställning
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Marievik/Liljehomen Stockholm 
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Skicka in din ansökan via vår hemsida www.sortera.se om detta är någonting som passar dig, 
bifoga CV. Samtliga ansökningar hanteras och intervjuer sker löpande, så skynda dig att skicka 
in din ansökan.

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 (2018) 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. Sortera strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören i branschen och 
ständigt minska utsläpp och miljöpåverkan i samtliga våra verksamheter.


