Jobbannons – Lagertekniker

Vi växer och behöver fler kollegor!
Stage & EventLight växer och vi söker nu med ljus och lykta efter en lagertekniker som vill bli en del
av vårat härliga team!
Stage & EventLight är ett uthyrning- och bemanningsbolag för scenkonstbranschen. Vi jobbar
gentemot flertalet av Sveriges teatrar, institutioner och produktionsbolag med utrustning och
personal. Vår personal är en av våra stora styrkor och vi väljer dem med omsorg.
Verksamheten bedrivs från våra lokaler i Skrubba industriområde i Stockholms söderort.
Som lagertekniker hos oss ingår du och är en viktig del i vår verksamhet. Tjänsten innebär arbete
med utgående och ingående hyror och försäljning. Mottagning och rengöring av utrustning och se till
så att kvalitén upprätthålls på vår hyrespark. Viss del av elektronikmontering och produktservice/
reparation ingår i arbetet.
Du är en lagspelare med god social kompetens men som kan jobba självständigt utan större
arbetsledning. Du har öga för detaljer och ett driv om att leverera kvalitet i varje ögonblick med
förståelse för att varje persons arbetsinsats räknas för helhetsupplevelsen. Relevant yrkeserfarenhet
och/eller utbildning samt ett stort intresse för ljus – och scenteknik är meriterande.
Som person är du lugn och stabil med förmåga att på ett effektivt, strukturerat, välorganiserat och
kvalitetsmässigt sätt angripa dina arbetsuppgifter och hålla många bollar i luften. När problem
uppstår är du lösningsorienterad och klara av att jobba under stressiga förhållande med produkten i
fokus. Du trivs både med fysiskt, tekniskt och logistiskt arbete.
Körkort B är krav.
Kan svenska eller engelska obehindrat i tal och skrift.
Truckkort är meriterande.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetet är
schemalagt och utförs vardagar dagtid.
Provanställning om 6 månader tillämpas.
Lön enligt överenskommelse.
Frågor besvaras av:
Jimmy Ström, Lager & logistikchef
jimmy@stageeventlight.se
08-22 33 02
Sista ansökningsdag 2020-01-31
Ansökningar skickas till:
work@stageeventlight.se
Bifoga till din ansökan CV, referenser och personligt brev.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

