Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltidsservice. Vi är rikstäckande och finns på 17 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder
mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk
Cater. Läs mer på svenskcarter.se

Svensk Cater i Uddevalla söker

Lagerarbetare
till sommaren
Just nu söker vi efter lagerpersonal för sommarsäsongen
2022! Det är meriterande om du
har erfarenhet sedan tidigare,
men det är inget krav för tjänsten. Vi utbildar dig i vår organisation samt i vårt lagersystem
I din roll som lagerarbetare kommer du
dagligen att arbeta tillsammans med vårt
lagergäng på Svensk Cater i Uddevalla. Dina
arbetsuppgifter kommer vara traditionellt
lagerarbete såsom inleveranser, plocka upp
varor samt paketering av varor. På vår enhet
i Uddevalla plockar vi varor med ett modernt
lagersystem där orderplock samt återrapportering sker via headset.
Arbetsmiljön är lättsam med en god stämning
i gruppen.

Om dig
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga,
sinne för logistik samt ordning och reda.
Vidare är det även meriterande med truckkort.
Det här är ett jobb för dig som gillar att arbeta
i team, är flexibel samt en glad och positiv
lagspelare.
Vi kommer att lägga större vikt vid personlig
lämplighet än utbildning. Vi vill att du förstår
svenska i både tal och skrift samt är minst 17
år.
Arbetstiden varierar mellan dag och kväll
under perioden vecka 24–32. Helgarbete
förekommer.
Är du intresserad av att bli en av Svensk
Cater-gänget i sommar så vill vi gärna ha din
personliga ansökan samt CV mailad till vår
lagerchef, Jesper Andersson.
jesper.andersson@svenskcater.se
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

