Teknikprodukter levererar tätningar, transmissioner och lager till stora och små företag.
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Nu söker vi personal till vårt centrallager i
Jönköping
Varje dag hjälper Teknikprodukter hundratals kunder runtomkring i Sverige
med punktliga och snabba leveranser. Kunderna kan vara allt från stora
börsnoterade verkstadsbolag till små mekaniska verkstäder. Alla är dock
beroende av att leveransen från Teknikprodukter kommer på utlovad tid och
såklart med rätt innehåll.
Detta innebär att vårt centrallager i Jönköping är själva navet i vår
verksamhet . Lika viktigt för oss som för våra kunder. Nu söker vi fler duktiga

medarbetare till denna viktiga uppgift.
Rekryteringen sker via Flit AB.
Klicka här för att skicka in din ansökan
Teknikprodukter levererar tätningar, transmissioner och lager till stora och
små företag. Samarbeten bland annat inom verkstads-, läkemedels-,
livsmedels- och processindustrin.
Vi söker dig som vill ha ett jobb med varierande lageruppgifter. Orderplock,
packning, inleverans, inventering, certifikat-skrivning, rem-skärning och
kedjekapning är några av arbetsuppgifterna.
Du ska ha goda datorkunskaper, bra sifferminne och lätt för att förstå
instruktioner.
Som person är du stresstålig och kan växla tempo efter behov. Du är social
och har en positiv attityd, är engagerad och lösningsorienterad. Du arbetar
noggrant, strukturerat och får saker gjorda. Förståelse för att det är en mindre
arbetsplats vilket innebär att man hjälps åt med olika arbetsuppgifter ser du
som en självklarhet, även när tempot går upp och ni jobbar mot deadlines. Du
är flytande i svenska i både tal och skrift. Tidigare erfarenheter inom logistik,
affärssystemet M3, truckkort är meriterande.
Teknikprodukter erbjuder bland annat ren och tyst arbetsmiljö, avtalsenlig
månadslön, möjlighet till bonus en gång om året, social gemenskap med
kollegor på och utanför jobbet.
Anställningsform är 6 månaders provanställning/visstid på Flit för att sedan
gå in i anställning hos Teknikprodukter AB.
Flit AB är ett starkt lokalt förankrat rekrytering- och bemanningsföretag som
är verksamt i Jönköpings län. Våra kunder är tillverkande företag och
logistikföretag i Jönköpings län. Vår högsta prioritet är att leverera den
absolut bäst lämpade personalen till dessa företag. Då flera av våra
kundföretag använder oss som rekryteringspartner så går många av våra
medarbetare vidare till kvalificerade tjänster hos våra kunder. Därför söker vi
nya medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

Teknikprodukter arbetar med lösningar inom Tätning, Friktion och
Kraftöverföring. Tillsammans med våra produkter levererar vi alltid ett antal
stående mervärden i form av t.ex. marknadens bästa rådgivning, engagemang
och service.
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