
 

 

 

 

 

Kundmottagare med ansvar för järn och gas 
 

Publicerad 2019-04-18 

Är du en snabbtänkt och händig person som gillar att hugga i med kroppen, lika 

mycket som du tycker om att prata med människor och arbeta vid en dator? 

Har du sinne för struktur och ett öga för vad som behöver göras, och dessutom får 

det gjort? Då är det dig vi söker! 

 

Arbetsuppgifter 

Som kundmottagare har du ett omväxlande och ansvarsfullt jobb. Du tar hand om de kunder som 

kommer till anläggningen för att köpa och sälja material. Ett uttalat ansvarsområde kommer vara järn 

och gas, därav är det mycket meriterande om du jobbat med något av dessa material innan. 

Du arbetar både fysiskt med materialet och vid dator, med telefon samt mail som dina verktyg. Du är 

snabb på återkoppling och håller det du lovat, både mot kunder och samarbetspartners. 

Din roll innefattar beställningar, priskontroller, kapning och materialhantering. Du gör 

transportbokningar för hämtning av material, och håller ihop lösa trådar. 

Allt eftersom du blir varm i kläderna och ser förbättringsmöjligheter kommer du få möjlighet att 

effektivisera lagerstrukturer och rutiner. 

 

Din profil 

Du kommer passa perfekt i denna roll om du har social kompetens, humor, engagemang och 

ansvarskänsla, kombinerat med en stor drivkraft. Du ser vad som behöver göras och du får det gjort. 

Du har mycket troligt en bakgrund inom verkstad/industri och du tycker det är roligt att fixa och greja. 

• Vana att arbeta med telefon, mail och dator är ett krav 

• Flytande svenska är ett krav då kundkontakt sker på svenska 

• Det är meriterande om du är van vid att köra hjullastare 

• Tidigare erfarenhet av arbete med järn och gas är mycket meriterande 

• Det är mycket meriterande att du har en aktuell ADR-utbildning (1.3) 
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Om tjänsten 

Tjänsten avser arbete hos vår kund, med anställning hos Boge Kompetens AB. 

Omfattning: heltid, 100% 

Start: snarast efter överenskommelse 

Lön: fast lön, enligt överenskommelse 

Arbetstid: mån-fre dagtid 

 

Ansökan 

CV och personligt brev skickas till jobb@bogekompetens.se, märk din ansökan ”Kundmottagare”. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

Frågor om tjänsten besvaras av Ann-Sofie Clarqvist, rekryteringsansvarig på Boge Kompetens AB. 

Tel: 0321-531432 
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