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Sortera Materials söker anläggningskoordinator
Sortera Materials är tillsammans med Sortera Recycling och Sortera Industry en del av koncernen Sortera
Group. Sortera Materials hanterar både stora som små projekt, allt från mottagning och behandling till förmedling av massor och avfall. Vår samlade branschkunskap och kontaktnät ger er en hög servicegrad och
trygghet i projekten. Sortera Materials Öst befinner sig i en spännande expansionsfas, och vi söker nu en
ny kollega som vill vara med och driva vår verksamhet framåt på vår anläggning i Upplands Väsby. Tjänsten
innebär en bred administrativ roll där du får chansen att vara spindeln i nätet.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som anläggningskoordinator har du en nära kontakt med chaufförer, driftspersonal och övriga
medarbetare liksom kunder och leverantörer. Som anläggningskoordinator planerar och koordinerar du
projekten som körs in och behandlas på anläggningen. Med hjälp av fordonsvåg administrerar du de olika
avfallen som tippas in och kontrollerar att det överensstämmer med vad som deklarerats, provtar och klassar avfallet och samordnar utleveranserna. Tjänsten innebär att man arbetar på anläggningen under hela
arbetsdagen då vågen är bemannad.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som gillar högt tempo och är lösningsorienterad. Rollen som Anläggningskoordinator är bred,
administrativ och har varierande arbetsuppgifter. Här får du vara spindeln i nätet och ha daglig dialog med
många kontaktytor - både internt och externt - samtidigt som du har en betydelsefull roll för att se till att
projekten flyter på. Det är därför viktigt att du är ansvarsfull, kommunikativ och självgående i din yrkesroll, med
inställningen att alltid ge hög service. Har du erfarenhet av avfalls-/anläggnings- eller åkeribranschen sedan
tidigare är detta ett stort plus.

ANSÖKAN
Välkommen att ansöka med bifogat CV, eller berätta om dig och din arbetslivserfarenhet till Therése Ekwall
(Divisionschef Öst) via Therese.Ekwall@sortera.se. Du kan även höra av dig till Therése vid eventuella
frågor om tjänsten. Vi kommer att hantera ansökningar löpande, så sänd in din ansökan till oss så snart som
möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

Område: Stockholm, Upplands Väsby
Affärsområde: Sortera Materials

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid

Sortera Group är ett nordeuropeiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden Recycling, Industry och Materials
strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören på den nordeuropeiska marknaden, där Sorteras lösningar bidrar till
ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda. Med fler än 500 medarbetare och en omsättning på över 2 miljarder kronor
bedriver Sortera verksamhet i egen regi från försäljning, insamling och behandling till återanvändning och återvinning.
Varje dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön åt tusentals företag och privatpersoner i Nordeuropa.
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