Emmaus Stockholm söker arbetsledare inom sortering och prismärkning
Emmaus Stockholm är en ideell organisation med ca 60 anställda som genom insamling och second handförsäljning bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
Vår kärnverksamhet består av att samla in begagnade kläder, skor och prylar för återanvändning. De
insamlade varorna säljs i våra två second hand-butiker vid Slussen i Stockholm eller på export. Vi strävar efter
en omställning till cirkulär ekonomi och arbetar aktivt för att öka andelen insamlade varor som återbrukas
och återvinns lokalt i Sverige. Genom att tillvarata och återanvända vårt samhälles överflöd skapar vi resurser
för de gräsrotsorganisationer vi arbetar tillsammans med. Vi bidrar till en hållbar värld genom
återanvändning, utvecklingsprojekt och informationsarbete.
Vi söker dig med starkt engagemang och kunskap om textil/mode/färg/form och som delar våra värderingar.
Ditt uppdrag är att leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet på enheten sortering och prismärkning på
ett effektivt- och ansvarsfullt sätt. Personalgruppen består idag av ca 8 personer, som sorterar, inspekterar
och prismärker. Vi står inför en ökning av volymer, så vi söker dig som vill vara med och utveckla samtidigt
som du tar en avgörande roll och är viktig del av arbetet i produktionen.
Din roll:
Till största del arbetar du som en i teamet på avdelningen sortering och prismärkning. Resterande tid
använder du för att planera och strukturera arbetet. Tillsammans med produktionschefen formulerar ni de
mål som ska uppnås för gruppen och med kvalitet- och miljöansvarig säkerställer ni att krav inom miljö och
kvalitet efterlevs. Du håller i gruppens möten och genomför medarbetarsamtal.
Kvalifikationer:
Du har minst tre års erfarenhet av personalansvar eller dubbelt så lång erfarenhet av produktion. Som person
är du trygg, handlingskraftig och har förmåga att skapa engagemang, arbetsglädje och en presterande
kultur. Du coachar dina medarbetare och är lyhörd för medarbetarnas synpunkter med syfte att nå de
uppsatta målen tillsammans. Arbetet kräver att du är strukturerad och har en viss analytisk förmåga.
Önskvärt:
•
•
•

Erfarenhet och förmåga att jobba med mätbara mål, budget och resultatuppföljning
Erfarenhet av schemaläggning, produktions- och personalplanering
Kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö

Vi erbjuder:
•
•
•

En unik möjlighet att skapa innovation och utveckling inom en bransch i stark utveckling
Medarbetare med stort engagemang för verksamheten
En möjlighet att konkret bidra till en hållbar värld

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 40 timmar per vecka och omfattas av gällande kollektivavtal för
detaljhandeln mellan Svensk Handels och Handelsanställdas förbund. Arbetsplatsen är Emmaus Stockholms
huvudkontor på Vretensborgsvägen 6 i Hägersten.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar provanställning
För mer information kontakta produktionschef Brian Kelly på 070-82 20 50.
Välkommen med din cv och personligt brev till jobb@emmausstockholm.se
Sista ansökningsdag 14 oktober

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande.

