
Vi söker en arbetande arbetsledare till vår verksamhet i Hörby
Bo Altenstam AB är ett företag i ständig utveckling. Vi är verksamma inom metallåtervinning 
där vi i huvudsak bedriver verksamheten i två inriktningar; Kabelåtervinning och Återvinning 
av metaller. Företaget startades 1979 och vi finns numera placerade i Hörby, men har även en 
filial i Malmö. För närvarande arbetar 10 personer i företaget och vi söker nu en person som vill 
vara en del av vårt företag.

Arbetsbeskrivning
Ansvar och Arbetsuppgifter
Styra och planera den dagliga verksamheten på gården: Detta sker i form av:

• Lossning och lastning av material
• Sköta/strukturera logistiken på gården
• Planera och fördela arbetet med sortering, bearbetning, lagring.
• Sörja för arbetsmiljön för gårdspersonal
• Planera utlastningar
• Leda och styra delar av nya återvinningsprojekt

Vem är du?
Vi söker dig som är villig att ta ett stort ansvar för att verksamheten fortlöper på ett  
önskvärt sätt. Du är ordningsam och organiserad i ditt arbetssätt. Du har en vilja att  
skapa struktur omkring dig. Dessutom är du van att arbetsleda personal samt en  
förmåga att kunna samarbeta på alla nivåer i företaget.
Vi ser också att du är tydlig i din kommunikation både skriftligt och muntligt. Du är  
lösningsfokuserad och inte rädd för att prova nya lösningsmodeller som ligger i linje  
med vår affärsidé.
Du kan också agera pådrivare vid behov, och har inga problem med att ställa krav på  
din omgivning. Vi är ett företag i ständig utveckling och ser gärna att du brinner för att  
vara delaktig i våra utvecklingsprojekt.

Formella Krav
• Stor vana att arbeta med Lastmaskiner, Motviktstruckar, Lastbilar.
• Grundläggande datorvana
• Vi ser gärna att du har en gedigen arbetslivserfarenhet och gärna en  
   flerårig erfarenhet av att leda personal.

Arbetstid: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Arbetsort: Hörby
Sista ansökningsdag: 8/4

Vill du veta mer om tjänsten kontakta rekryteringsansvarig
Erik Altenstam Tel: 070 557 29 20. Mail: info@boaltenstamab.se

Skicka ansökan till
info@boaltenstamab.se


