Emmaus Stockholm söker Klädsorterare-prismärkare
Till vårt lager i Västberga, där all sortering och prismärkning av kläder, textilier och skor sker, söker
vi nu en modemedveten medarbetare som vill bli en del av vårt sorterings- och
prismärkningsteam. Det dagliga arbetet i teamet leds av en arbetsledare.
Dina arbetsuppgifter består av att sortera insamlade varor i olika kategorier till försäljning i våra
butiker och till grossister för återanvändning och återvinning. Varor som ska säljas i våra butiker
prismärks utifrån märke, kvalité, skick och modegrad.
I ditt dagliga arbete ingår även vanligt förekommande lagerhållning, förbereda in- och utgående
leveranser, registrering och statistikföring av sorterade varor.
Det är viktigt att du trivs med att arbeta i grupp, att du har förmåga att arbeta strukturerat och
gillar att hålla ett högt tempo.

Vi ser gärna att du:
-

har relevant utbildning inom mode, material, färg och form och/eller motsvarande
erfarenhet
har datorvana och erfarenhet av att arbeta i Excel
har vana att arbeta mot uppsatta mål
är punktlig, disciplinerad och ansvarstagande
har god fysik
behärskar svenska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du:
-

har erfarenhet inom lager och/eller produktion
har erfarenhet eller utbildning inom miljö, återvinning och hållbarhet
har truckkort

Omfattning: Tillsvidareanställning på 40 timmar per vecka och arbetstiden är kl. 08.00-17.00.
Placering: Vretensborgsvägen 6, Hägersten, Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Lön: Enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Brian Kelly, 070-82 20 50
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 17 maj. Du skickar ditt cv och
personliga brev till jobb@emmausstockholm.se.
Intervjuer sker
löpande under ansökningstiden och tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan sista
ansökningsdag.
För arbetsplatsen gäller kollektivavtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.

Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Emmaus Stockholm behandlar dina
personuppgifter och ansökningshandlingar till dess att rekryteringen är avslutad.

Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand-försäljning
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 och
bidrar till att jordens resurser fördelas mer rättvist.

