SKADEDJURSTEKNIKER MED JÄGAREXAMEN TILL UDDEVALLA
Om Nomor
Nomor är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet. Vi finns representerade
med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder
hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare.

Beskrivning av tjänsten
Vi söker skadedjurstekniker för tjänstgöring i region väst, placeringsort Uddevalla, som med stor omsorg
om kund vill vara med och finna marknadens bästa lösningar när det kommer till problem relaterade till
skadedjur. Du kommer att arbeta både ensam och i grupp med kollegor och utföra saneringar mot de
flesta typer av skadedjur. Tjänsten omfattar även försäljning av Nomors tjänsteutbud. Arbetet är
självständigt och varierande och ställer krav på initiativförmåga och ansvarstagande. Huvuddelen av
verksamheten sker normalt på dagtid, vardagar. Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde sept/okt 2019.

Din profil








Du är kommunikativ, ansvarstagande och har en god känsla för service
Du är öppen för att lära dig tjänsten och visa nyfikenhet
Du är duktig på att kommunicera i både tal och skrift, svenska är ett krav
Du bör inte vara höjdrädd eller veta att du är allergisk mot exempelvis getingar
Du har baskunskaper i engelska och goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Du har jägarexamen
Vi har idag medarbetare från många yrkesgrupper, exempelvis bevakningsbranschen, hotell och
restaurang, butik och handel samt bygg och anläggning
 Detta jobb kräver körkort B-manuell
 Gymnasieutbildning, gärna med hantverksinriktning
 SO1-utbildning (en klar fördel, men inte obligatoriskt)

Vad vi erbjuder







Ett väldigt varierande jobb som innehåller en massa kundkontakt
Du kommer få en god introduktion och upplärning av hjälpsamma kollegor
Att jobba med ett roligt gäng som kör så det ryker
Frihet under ansvar
Vi premierar välbefinnande och erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda
Du vill inte missa vår årliga kick-off där hela företaget träffas på hemlig ort

Ansökan
Endast skriftlig ansökan. Du sänder ansökan till rekrytering.vast@nomor.se och märker din ansökan
"Skadedjurstekniker region Uddevalla". Sista ansökningsdag 1 oktober 2019.
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