Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och har en lång erfarenhet som
leverantör av såväl egna som importerade traditionella kalkbaserade byggprodukter till
den skandinaviska byggnadsvården.
Vi tillverkar kalk på traditionellt vis och brinner för bevarandet av våra kulturhistoriska
byggnader.
Vi söker
Nu söker vi ytterligare en allsidig medarbetare till vårt kontor i Hyllinge utanför
Helsingborg. Det är en bred tjänst som omfattar många olika delas såsom kundservice,
ordermottagning, fraktbokning, artikelregister & inköp men även en del ekonomi och
marknadsföring kan bli aktuellt.
Det är en tjänst som innebär en hel del ansvar då man utöver att t ex boka frakter också
kommer ansvara för fraktupphandlingar och dylikt.
Våra krav
Vi vill att du har en utbildning inom administration, inköp, logistik, marknadsföring,
ekonomi eller likvärdig och har minst 5 års arbetslivserfarenhet. Du behärskar svenska
flytande i tal & skrift och din organisationsförmåga är god och du är mycket
ansvarstagande.
Van IT-användare och har arbetat med Office-paketet. Du har körkort B.
Meriterande är
- Engelska/danska i tal
- Erfarenhet från olika marknader, ex. administration & marknad eller ekonomi &
logistik
- Goda kunskaper i Excel
- Erfarenhet / intresse / kunskap inom byggnadsvård
Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som börjar hos oss är initiativrik och ansvarstagande. Under vår
högsäsong, april-oktober, ställs det extra höga krav på organisationsförmåga och
stresstålighet. Vi ser gärna att man har ett brinnande serviceintresse och en naturlig
strävan mot ständiga förbättringar. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Lön
Enligt överenskommelse
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader tillämpas.
Omfattning: Heltid, dagtid.
Placeringsort: Hyllinge
Tillträdesdag: Snarast, tillsättning kan komma att ske innan annonsens slutdatum, så
tveka inte på att söka till tjänsten.
Ansökan
Skall vara inskickad senast 31 maj 2022. Ansökan sker endast via mail med personligt
brev och CV till ansokan@malarkalk.se. Urval sker löpande och tillsättning kan komma

att ske innan annonsens slutdatum.
Kontaktperson Pamela Nymberg

