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Servicestjärna – en hållbar karriär hos Sortera Recycling väntar på dig! 

Härligt att du hittade hit! Kanske söker du efter ditt nästa steg i karriären? 

Sortera Recycling är en branschledande och stabil arbetsgivare som befinner sig i en spännande 
expansionsfas. Vi söker nu en ny kollega för administrativ kundservice på kontoret i Malmö som vill 
vara med och driva vår verksamhet framåt!

Som administrativ kundservicemedarbetare på Sortera kommer du att ha en delad tjänst där du 
dels arbetar i kundservice och dels arbetar med administrativa kontorsuppgifter. I kundservice 
tar du emot beställningar via telefon och svarar på frågor från våra kunder som rör sortering och 
återvinning för att hjälpa dem till en lösning som passar dem bäst.

I de administrativa kontorsuppgifterna ingår det bl.a. att samla in och sammanställa fakturaunderlag, 
förberedande arbete för fakturering (lägga in i program/system) samt att ansvara för diverse inköp av 
t.ex. kontorsmaterial. Utöver detta ingår att hålla ordning på kontoret och stötta dina kollegor med 
sedvanliga kontorsuppgifter.

I rollen kommer du att få varierande arbetsdagar med mycket social kontakt. För att passa i den här 
rollen tror vi att du är utåtriktad och strukturerad i ditt sätt att arbeta och drar dig inte för att hugga 
in där det behövs. Du kommer utöver dina kollegor på kontoret att ha ett nära samarbete med 
enhetschefer, chaufförer och säljare för att säkerställa kundens och koncernens krav och önskemål. 
Befattningen är heltid och dina arbetstider är sedvanliga kontorstider på vårt nya kontor i Malmö.

Låter rollen som administrativ kundservicemedarbetare som något för dig? Vill du bli del av en 
klimatpositiv verksamhet med siktet på framtiden? Då ska du definitivt läsa vidare! Ansökan skickas 
med CV och personligt brev till jobba@sortera.se, eller via formuläret här på hemsidan.

Framtiden är ljus på Sortera Recycling

Att det går bra för oss på Sortera Recycling ska vi inte sticka under stolen med. Idag hjälper vi 
organisationer i byggavfallssektorn runtom i Stockholm, Göteborg och Malmö att återvinna 
sitt avfall. Som administrativ kundservice på Sortera Recycling får du en aktiv tjänst där du 
kommunicerar med både kunder och kollegor i dina dagliga uppgifter. Du är vår viktiga spindel i 
nätet som får den dagliga verksamheten att fungera! 
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Kan du vara en perfekt match för oss? 

För oss på Sortera Recycling är det viktigt att du sätter ett stort värde på service och återvinning. Att 
du brinner för att vara med och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. Att du har hög social 
kompetens och ett pedagogiskt tillvägagångssätt när du kommunicerar med kunder. Det är förstås 
meriterande om du har erfarenhet från kundservice eller från byggbranschen sedan tidigare och är 
van vid att arbeta med telefonen som redskap. Även att du har lätt för lära dig olika datasystem. 

En långsiktig karriär

Vi vill att du som medarbetare ska stanna länge hos oss och välkomnar dig därför till en arbetsplats 
med positiv företagskultur, där du får mycket goda möjligheter att växa. Många av våra medarbetare 
rekryteras internt när de är redo för nya utmaningar. Vi är stolta över den familjära stämning vi 
har i företaget och för att bibehålla den ordnar vi med jämna mellanrum roliga aktiviteter för våra 
medarbetare. Sist men inte minst erbjuder vi dig pensionsavsättningar och försäkringar etc. enligt 
kollektivavtal för en trygg och långsiktig framtid på Sortera!

Ansökan och frågor om tjänsten

Har vi lyckats inspirera dig till att välja Sortera Recycling som din nästa arbetsgivare? Vi hoppas det! 
Maila din ansökan till jobba@sortera.se redan idag.

Sitter du på mobilen utan tillgång till ditt CV och personligt brev? Ingen fara! Fyll i formuläret här på 
hemsidan och komplettera med dokumenten i efterhand.

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till Joakim via  
joakim.fromberg@sortera.se. 

Vi ser fram emot 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.
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