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Vi söker en ny medarbetare till vår verkstad 

Är du en driftig person som vill arbeta i en tillverkande industri? Arbetet innefattar tillverkning 
av stålgaller för sortering av sand, grus och makadam. I vårt väveri väver vi stål galler från 
grunden. Från väveriet slussas ståldukarna vidare till avdelningen för utleverans som är 
slutstationen i vår produktionskedja där den sista förädlingen av produkten sker. 
 
Vi söker just nu en medarbetare till vår lageravdelning. Vår ambition är att väva mer än vad 
kunden beställt, på så vis kan vi lägga upp det som blir över på lager som rullar. Då när kunden 
beställer igen så har vi det redan klart för lagermedarbetarna att kapa upp till önskat format. 
Arbetet på lagret innefattar till stor del kapning med vinkelslip (rondellkap) samt en del 
truckkörning.  
  
Som person ska du vara noggrann och effektiv med ett ansvarskännande arbetssätt. Du är van 
vid att ta egna initiativ i ett självständigt arbete. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och 
en positiv inställning till att arbeta i grupp. Du bör ha en vilja att utvecklas och lära dig nya saker 
för att utveckla verksamheten.  

Vi ser helst att du har verkstadsteknisk utbildning eller erfarenhet av verkstadsarbete. Truckkort 
och svetskunskaper är meriterande. Utbildning sker tillsammans med handledare. 

Anställning 

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i 6 månader. Efter det är chansen stor att tjänsten 
övergår i en tillsvidareanställning på heltid med schemalagd arbetstid: 
 
Måndag-Torsdag 14:30-23:45 med lediga fredagar.  
 
Skiftarbete kan förekomma.  
Vi erbjuder företagshälsovård samt friskvårdsbidrag.  

   

Ansökan mailas till: 
Personalchef Terese Wallgren      terese@spgab.se 

 

Eller skickas per post: 
Stockholms plåt- och gummiperforering SPG AB  
Terese Wallgren 
Box 118  

13722 Västerhaninge    
 
Välkommen med din ansökan omgående då intervjuer sker löpande. 
 

Stockholms plåt- och Gummiperforering SPG AB är ett familjeägt företag med huvudkontor i 

Västerhaninge som i första hand producerar reservdelar till grus- och gruvindustrin. Företaget 

omsätter ca 85 mkr, har 50 anställda och är marknadsledande i Norden inom siktmedia.  
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