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Servicemedarbetare Lungsjön, Ramsele 

Vi är en del av Sveriges största tjänsteföretag för outsourcing och facility management med 12 000 medarbetare. 

Vi levererar skräddarsydda och integrerade tjänster till företag inom tillverkande industri. Bland annat sanering, 

förråd, transport, lokalvård, mark- och avfallshantering, restaurang, hotell, konferens- och fruktservice, 

fastighetsskötsel, el-, bygg- och vvs-tjänster. Läs mer på www.se.issworld.com 

Arbetsuppgifter  

Som servicemedarbetare arbetar du med ett brett spann av uppgifter inom exempelvis reception, frukost, 

lokalvård och tvätt. Med hjälp av de administrativa system som finns tar du emot besökare och gäster, bud och 

andra transporter till och från fastigheten. Du ansvarar även för att receptionsområdet är undanplockat, att 

gällande rutiner efterföljs och är behjälplig i övriga administrativa göromål. I rollen ingår även att hålla rent och 

snyggt i matsal och övriga utrymmen, serva kaffemaskiner, beställa varor, hantera tvätt och arbetskläder mm. Du 

förväntas bidra till förbättringar och utveckla verksamheten genom att lösa de problem som uppkommer.  

Kvalifikationer  

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, stresstålighet, initiativrikedom, 

lyhördhet och flexibilitet. Vidare är det viktigt att du tycker om att jobba med människor och att ge service. Du bör 

kunna arbeta självständigt, kunna planera din arbetsdag, vara noggrann och ta instruktioner.  

Då ISS levererar service dygnet runt är det viktigt att du kan arbeta efter schema med varierande arbetstider 

under dygnet. Har du tidigare jobbat med liknande arbetsuppgifter är det meriterande. Du ska kunna uttrycka dig 

på svenska och engelska i tal. 

Vi söker dig som är beredd att ta ett stort eget ansvar och är van vid kundkontakter. Som person är du nyfiken, 

social, noggrann och självgående. Du ser vad som behöver göras och är beredd att rycka in där det behövs.  

Tjänsten är en anställning inom ISS Facility Services AB och utgår från ISS lokaler i Lungsjön, Ramsele. Tillträde 

till tjänsten sker den 25 februari 2014. 

Är du intresserad?  

Ansök idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta platschef Li Olsson på telefonnummer 070-107 47 63. 

Observera! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida www.se.issworld.com. Ansökningar som skickas på 

annat sätt kommer inte att kunna besvaras eller hanteras för den här rekryteringen. 

Sista ansökningsdag för den här tjänsten är 2014-01-31 
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