
SMP PARTS ÄR I EN EXPANSIV FAS OCH VI REKRYTERAR NU LAGERARBETARE 

SMP Parts befinner sig i en stark tillväxtfas drivet av stora infrastrukturprojekt, stark byggsektor samt
allmänt stor efterfrågan på våra produkter som tydligt bidrar till ökad hållbarhet.
Vi har nu en ledig tjänst som lagermedarbetare, vilket hos SMP Parts är en viktig funktion som arbetar
mot manuell svets.

ARBETSUPPGIFTER
• Att plocka order enligt körplan samt ha en viss kontroll mot den
• Duka order till svets
• Transportera gods från och till inom fabriken
• Ha en viss kontroll mot körplanen
• Hantering av lagerplatser
• Skiftgång i 2-skift

VI SÖKER DIG SOM 
• Har erfarenhet från liknande jobb i tillverkningsindustrin
• Är självgående och strukturerad och noggrann med eget driv
• Positiv till förändringar och lösningsorienterad
• Har en god samarbetsförmåga, kan jobba bra i grupp men även individuellt
• Har truckkort för skjutstativtruck och B-körkort (krav)

MERITERANDE
• Vana i affärssystemet Monitor
• Vana att hantera avvikelser

ANSÖKAN
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@smpparts.com
Märk ditt mail med ”Lagerarbetare”
Sista ansökningsdag är 15/9 2022, vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att 
tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning efter överenskommelse. 
Efter avslutad rekryteringsprocess ser vi gärna ett så snabbt tillträde som möjligt. 

VID FRÅGOR, KONTAKTA:
Lars-Åke Svensson, Produktionsledare 
0650-46 90 12
lars-ake.svensson@smpparts.com 

OM SMP
SMP grundades 1980, men hantverkstraditionen företaget bygger på sträcker sig över hundra år bakåt i tiden. 
Idag är SMP en av Sveriges ledande tillverkare av utrustning och redskap för entreprenadmaskiner och företaget 
har över 100 anställda, varav de flesta arbetar på fabriken i Ilsbo. Företaget har dotterbolag i Norge och Tyskland 
samt flertalet samarbetspartners världen över.
På SMP Parts ska du känna dig trygg och respekterad, oavsett bakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning, religion 
eller politisk åsikt. Vi verkar i en traditionellt mansdominerad bransch vilket medför vissa utmaningar att jämna ut 
könsfördelningen, men vi ser det som en stark tillgång för en verksamhet att ha en jämn fördelning mellan könen, 
och det är något vi strävar efter. 

LAGERARBETARE
Vi söker efter


