Backoffice / Administrativ Support till STIGAB
STIGAB växer och vill vi utöka vårt team med ytterligare en kollega, nu söker vi en Backoffice/
Administrativ support.
STIGAB är ett företag i Addtech koncernen med ett tiotal medarbetare beläget i Slagsta Strand strax
söder om Stockholm. Vår ”litenhet” sätter den personliga kontakten och engagemanget i fokus.
Detta i kombination med ett stort utbud av exklusiva produkter, möjlighet till produkt anpassningar
och bra logistik, gör att våra kunder får det bästa av två världar – en liten och passionerad leverantör,
men med de stora produkterna.
Arbetsuppgifter:
I denna varierande roll är du ett stöd för alla våra områden; sälj, inköp och ekonomi. Du kommer
exempelvis att orderregistrera i vårt affärssystem, ha hand om reklamationer och hantera andra
administrativa uppgifter där avdelningarna behöver avlastning.
Om dig:
- Du har vana av att arbeta med Backoffice eller med administrativa uppgifter, kanske från
en liknande supportroll inom sälj, inköp eller ekonomi.
- Du är flytande i tal och skrift både på svenska och engelska
- Du är van användare av affärssystem
- Du har hög social kompetens och trivs i ett mindre bolag där alla hjälps åt
- Du är en flexibel person som gillar att ha ordning och reda
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
STIGAB erbjuder:
Förutom bra och trygga anställningsvillkor är vi en familjär arbetsplats med låg personalomsättning
där vi värdesätter våra medarbetare. Välkommen till oss!
Ansökan
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina
ansökningshandlingar ska innehålla ett uppdaterat CV och ett personligt brev. Tjänsten söker Du
genom att klicka på Ansök här nedan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du
välkommen att kontakta Tove Meyer på Monster Scandinavia AB på 070-342 03 26 alt.
tove.meyer@monster.se
Om Stigab
I över 30 år har vi utrustat vår marknad med lösningar och komponenter för krävande tillämpningar
och industrier i Skandinavien och övriga världen. STIGAB har en omsättning på +100 MKR och har
över 600 aktiva kunder inom branscherna medicin, fordon, industri och försvar – allt från lokala
småföretag till multinationella koncerner. En sak har de alla gemensamt – högt ställda krav på
kunskap, kvalitet och leveranssäkerhet. STIGAB grundades 1984 av Stig Ödlund och drevs av familjen
Ödlund fram till December 2017 då företaget såldes till Addtech koncernen. Mellan åren 1985 och
2014 var STIGAB bosatta i en villa i Segeltorp. I december 2014 flyttade företaget in i större lokaler
vid Slagsta Strand som är bättre anpassade till dagens och morgondagens verksamhet. Läs mer om
oss på www.stigab.se

