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Vi söker medarbetare till vår produktionsanläggning i
Jordbro Stockholm!
Vill du göra en insats för miljön? Då har du chansen nu, vi letar efter fler medarbetare
som vill växa och utvecklas med oss på vår produktionsanläggning i Jordbro. Om du vill
bli en del av ett härligt gäng som sätter laget före jaget har du kommit helt rätt.
Välkommen till Sortera - där både miljö och arbetsmiljö står i fokus
Att det går bra för oss på Sortera ska vi inte sticka under stol med. Vi är den främsta aktören
inom bygg- och anläggningsavfall i landet, och vi hjälper dagligen en rad organisationer att
återvinna sitt avfall. Visste du till exempel att vi varje år återvinner mer än 99 % av allt insamlat
material? Med över 300 anställda över hela Sverige och en omsättning på cirka en miljard
kronor om året, bedriver vi hela vår verksamhet i egen regi och låter varje anställd få en plats att
växa och utvecklas på.
På Sortera är vi stolta över vår låga personalomsättning, vilket vi ser som ett kvitto på att vår
personalpolitik fungerar. Oavsett om du kliver in som produktionsmedarbetare eller maskinist
kommer du bli en del av ett sammansvetsat arbetslag om 15 medarbetare som bjuder på
många skratt och värnar om varandra. På Sortera satsar vi alltid på att rekrytera internt,
och så länge du har ambitionerna att utvecklas står dörrarna öppna för dig att anta andra
arbetsroller i framtiden.
Är du vår nästa medarbetare?
I rollen som miljöarbetare kommer du vara med och sortera inkommande material från våra
kunder. Du kommer att samarbeta tätt med övriga medarbetare inom produktionen och
tillsammans assisterar ni inkommande lastbilar med byggavfall. När materialet lossats sker en
mottagningskontroll för att säkerställa att materialet stämmer överens med avisering, därefter
påbörjas arbetet med sortering och förädling av byggavfallet till återvinningsbara produkter.
Som person är du positiv och en riktig lagspelare som gillar att samarbeta med dina kollegor.
Noggrannhet och ordning är ditt motto. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både
tal och skrift.
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Få ett stimulerande arbete i rollen som miljöarbetare
I rollen som miljöarbetare på vår produktionsanläggning kommer du att agera som Sorteras
egen kundmottagare i Jordbro. Det är alltså du som ser till att lastbilarna som kommer in till oss
tippar av sin container med material på rätt plats, du gör mottagningskontroller samt stämmer
av vikt och att det är samma material i lasten som är föranmält.
Vi söker en person som huvudsakligen ska ansvara för mottagandet av de containrar och
byggsäckar som kommer in, samt fraktionsbestämma och dokumentera vikt, och även sköta
eventuella omklassningar via extern applikation. Du kommer att arbeta tätt tillsammans
med dina nya kollegor, både markpersonal samt maskinister. Så det är viktigt att tänka på
säkerheten först!
För oss är inte det viktigaste vad du har gjort tidigare - utan vem du är som person
Vi söker dig som har ambitionen att skapa en bra gemenskap med dina kollegor på jobbet, har
god initiativförmåga och trivs bra med att jobba i grupp - resten lär vi dig. Det viktigaste är att
du är en person som inte är rädd för att ta tag i saker och som bidrar till god stämning bland
dina kollegor. Du brinner för att göra en insats för miljön, gillar ordning och reda och ser till att
rätt avfall kommer på rätt plats.
•

Maskinutbildning (hjullastare, grävmaskin, truck) är meriterande.

Har vi lyckats inspirera dig till att bli en del av Sortera? Vi hoppas det
Du ansöker enklast genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan! Skulle du sitta på
mobilen och inte ha ett CV tillgängligt just nu kan du påbörja din ansökan och ladda upp det vid
ett senare tillfälle.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry
och Materials) strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden,
med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda i samtliga av Bolagets
verksamheter. Med fler än 420 anställda och en omsättning överstigande 1,3 miljarder kronor
bedriver Sortera verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till
slutmottagare. Sortera genomför dagliga uppgifter för tusentals företag och privatpersoner i Norden.
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