
Vill du börja arbeta hos oss?
Vi söker produktionsarbetare till Sveriges äldsta och största kalkslageri på 
Hyllingegården i Hyllinge, utanför Helsingborg. Du kommer tillsammans med 
ett litet gäng glada kollegor producera och leverera kalkbruk och kalkfärger till 
byggnader i hela Norden.

Kraven vi ställer
Du behöver ha god fysik (lyft förekommer) och ha en vilja att arbeta fysiskt så att det känns i kroppen vid dagens 
slut. Arbetet är flexibelt och varierande med kvicka vändningar och höga krav på att anpassa sig till nya situatio-
ner. Du måste vara noggrann samt förstå och göra dig förstådd på svenska.

Vad är meriterande
Att du har tidigare erfarenhet av bruksblandning, färgbrytning eller annan tillverkande industri- eller lagerarbete. 
Vi förutsätter att du har körkort B, truckkort och truckvana från motviktstruck.

Vilka egenskaper skall du ha
Du kommer att ingå i ett litet och glatt gäng så du måste vara en riktig lagspelare, positiv som person samtidigt 
som du ska vara lite av en vinnarskalle. Det underlättar också om du är initiativrik, ansvarstagande, stresstålig, 
händig och lösningsorienterad.

Lön
Efter överenskommelse.

Anställningsvillkor
Heltid/dagtid. Säsongsanställning, som kan leda till tillsvidareanställning.

När och var
Vi vill att du börjar hos oss snarast möjligt. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan annonsens slutdatum, så 
tveka inte att söka till tjänsten omgående. Anställningsplats är Hyllingegården i Hyllinge, utanför Helsingborg.

Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via mail - senaste ansökningsdag 2019-03-01. Skriv några rader om dig själv och 
bifoga ditt CV till ansokan@malarkalk.se.

Om oss
Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och arbetar med traditionella kalkprodukter till främst äldre be-
byggelse. Vi levererar till hela Norden med fokus på Sverige och har kontor och produktion i Hyllinge och Stock-
holm. Du kan läsa mer om oss och våra produkter på - www.malarkalk.se
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