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Tornberget är ett av Haninge kommun helägt fastighetsförvaltningsbolag med
huvuduppdrag att äga och förvalta kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor,
förskolor, fritidsgårdar, bibliotek samt äldre- och omsorgslokaler. Totalt äger vi ca
300 000 m2. Antalet medarbetare är ca 80 st. Vårt kontor ligger centralt i Haninge
med närhet till allmänna kommunikationer, butiker och restauranger. Runt knuten
finns natursköna Rudans friluftsområde.

Till vår driftavdelning söker vi nu en

Driftingenjör

Läs hela vår annons på: www.tornberget.se
Välkommen med ansökan, innehållande meritförteckning, referenser och löneanspråk till:
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB, personalstaben, 136 81 HANINGE eller till:
liselott.norberg@tornberget.se
Senaste ansökningsdag: 31 januari 2011
För information om tjänsten kontakta Urban Sundin, driftchef, på telefon 08-606 83 06.

Order, ekonomi assistent

FROMM Sverige AB startade 1990 och har 22 anställda och en omsättning på ca 120
miljoner Sek. Vi säljer emballerings-maskiner och förbrukningsmaterial och har en
rikstäckande organisation med försäljning och service. Vi har ett komplett sortiment inom,
stålbandning, plastbandning, sträckfilm och airpad. Allt för att fylla såväl grundläggande
som mer krävande behov. FROMM Sverige AB är ett helägt dotterföretag till FROMM
Holding AG i Schweiz med ca 900 anställda inom koncernen.

Lundagrossisten söker innesäljare!

Arbetsuppgifterna kommer bestå av bland annat följande:
• Svara i telefonen
• Registrering av order
• Sköta administrativt arbete
• Kundkontakt per telefon och mail
• Backoffice åt säljare
• Fakturering
• Leverantörsreskontra
• In- och utbetalningar
• Dagliga bokföringshändelser
• Vara behjälplig vid månadsbokslut och årsbokslut
• Vara till hands för övriga på ekonomiavdelningen

Just nu är företaget inne i en expansiv fas och vi söker därför nya medarbetare
som har engagemanget och ambitionen att utvecklas till proffssäljare på våra
hämtlager i Bromma och på Kungsholmen.
VVS-kunskap är initialt inte ett krav men Du ska däremot vara motiverad att
erhålla dessa kunskaper på arbetsplatsen via interna utbildningar samt
praktiskt arbete. Egenskaper som är relevanta för en medarbetare på
Lundagrossisten är engagemang, flexibilitet, prestigelöshet,
känsla för service samt en god inlärningsförmåga.
Företagets policy är att internrekrytera.

• Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Kunskaper i iScala är ett plus • Har kunskaper i Officepaketet

Lundagrossisten är ett expansivt grossistföretag i VVS-branschen med en omsättning på cirka 700 MKR,
fördelat på 11 hämtlager med över 16000 lagerlagda artiklar. Våra kunder är VVS-installatörer och butiker.

I ansökan ser vi gärna att Du ger en beskrivning av Dina utbildningar samt
arbetslivserfarenheter. Inkludera gärna Dina betyg samt eventuella arbetsbetyg.

Ansök på www.lundagrossisten.se
Sista ansökningsdag 26 januari.

Tel 08-550 552 70
Mötesplatsen för Stockholms
arbetsmarknad
Om du vill nå 942.000* stockholmare
med en enda platsannons – placera
din annons i Lokaltidningen Mitt i.

Din bakgrund:
Driven och positiv person med utpräglat ordningssinne och hög
ansvarskänsla. Trivas att arbeta självständigt men har självklart en
mycket god samarbetsförmåga. Vi är ett socialt gäng och ser gärna
att du bidrar till vår goda stämning.

Tjänsten omfattar: Heltid
Tillträde: omgående alt senast 2011-02-01

Ansökan:
Skickas via mail till (se@fromm-pack.com) alt via post.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta gärna Anna-Karin Lindberg
på telefon 08-4455182
FROMM Sverige AB, Vikingavägen 2, 175 61 Järfälla | tfn: 08-621 11 20

SENECTA SECURITY AB är en totalleverantör inom området teknisk säkerhet och energistyrning där egenutvecklade produkter i kombination med ett flertal patent och möjlighet
till SENECTA STYR- OCH SÄKERHETSOPTIMERING.
Ytterligare information – se www.senecta.se

®

*Källa Sifo ORVESTO® Konsument 2009:2

För att möta framtiden har vi behov av nya medarbetare:

SÄKERHETSTEKNIKER/ELEKTRIKER (8 st)
Placeringsort: Stockholm

Vill du hjälpa våra
kunder att göra
riktigt bra affärer?
Nu söker vi en privatrådgivare
till vårt kontor i Täby Centrum.
Läs mer på www.seb.se/jobb

Tjänsten innebär installation och driftsättning av passersystem, inbrottslarm
och brandlarm. Erfarenhet av installation och något av områdena el, tele
och säkerhet är meriterande. Körkort B och svensk medborgare är krav för
denna tjänst.

SÄLJARE
Placeringsort: Stockholm (2 st) och Uppsala (1 st)
Tjänsten innebär möte med slutkunder där säljprocessen normalt består av
projektering, anbudslämning, avtalsskrivning och utbildning av slutkund
efter färdigställd leverans. Våra kunder är medelstora och större verksamheter inom näringslivet och offentlig sektor. En viktig del av tjänsten är att
entusiastiskt driva utveckligen av nya och förbättrade funktioner där mlet är
att överträffa kundens förväntningar.

Krav för tjänsten:
Dokumenterad förmåga att genomföra säljprocesser fram till färdig leverans
Körkort B
Svensk medborgare

Meriterande:
Förmåga att tänka okonventionellt och därigenom finna alternativa vägar
för att identifiera/ attrahera nya kunder
Intresse för att sälja unika patenterade systemlösningar som skiljer markant i
förhållande till övriga marknaden

Särskild ansökningshandling beställs genom att ringa vårt kontor på:
08-19 88 00 eller maila till rekrytering@senecta.se

