Petainer Lidköping AB tillverkar halvfabrikat och färdiga flaskor i PET-plast för drycker, livsmedel och till
kemiska produkter. Vid fabriken i Lidköping är vi 75 anställda fördelade på cirka 52 kollektiva och 23
tjänstemän. Företaget omsätter 615 msek och ingår i en koncern med huvudkontor i England. För mer info
gå in på www.petainer.com

ARBETSUPPGIFTER
Petainer Lidköping AB tillverkar halvfabrikat och
färdiga flaskor i PET-plast för drycker, livsmedel och
till kemiska produkter. Vi söker omkring 20
semestervikarier varav ett par tjänstemän och
erbjuder sommarjobb inom följande områden av vår
verksamhet:
PRODUKTION
•Operatörsarbete
•Förbereda förpacknings emballage
•Arbete vid produktionsmaskiner
Alla våra arbeten inom produktion innefattar fysisk
aktivitet och skiftarbete.
•Truckförare (krav på truckkort)
•Materialhantering
ADMINISTRATION
Ekonomi- och inköpsassistent.
VAD ERBJUDER VI?
Utöver spännande arbetsuppgifter och meriterande
erfarenhet erbjuder vi också:
•Attraktivt skiftarbete
•Möjlighet till extrajobb efter avslutad anställning

VEM ÄR DU?
Vi söker dig som fyller 18 år under våren 2020 och har
förutsättningar för ett fysiskt krävande arbete. Tidigare
vana av industri är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina
personliga egenskaper och värdesätter samarbetsförmåga
och eget driv. Vårt behov sträcker sig från v. 25 till och
med v. 33 och vi ser helst att du kan arbeta under hela
perioden.
VILL DU VETA MER?
För mer information om tjänsterna är du välkommen att
kontakta Morgan Ek, via telefonnummer 073-147 56 04
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2020 till
hr.lidkoping@petainer.com Du ansöker genom att
maila personligt brev och CV, besök länken nedan. Spara
CV och Personligt Brev som ”Förnamn Efternamn CV”
respektive ”Förnamn Efternamn PB”. Ange i din ansökan
var du kan tänka dig att arbeta och vilka passande
erfarenheter du har för det område du söker. En
bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan kommer via
e-post. Antagning sker löpande och intervjuarbetet startar
i februari så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

rekrytering.petainer.se

