VI SÖKER EN MEDARBETARE INOM MILJÖSUPPORT
Abstracta är marknadsledande i Norden inom inredningsakustik. Vi, tillsammans med framgångsrika designers
utvecklar och producerar produkter för att skapa bättre ljudlandskap för olika typer av miljöer. Dessa produkter
säljs via återförsäljare och arkitekter runt om i hela världen. Nu söker vi en driven och engagerad medarbetare
som kan bidra i det viktiga hållbarhetsarbetet.
Tjänsten består av att stödja säljare och kunder med hållbarhetsrelaterade frågor kring Abstracta och våra
produkter. Arbetet kommer utöver detta även handla om att utfärda dokumentation kopplat till detta arbete, till
exempel miljövarudeklarationer, ansökningar till Möbelfakta och Svanen. Dessutom kommer du att administrera
och rapportera hållbarhetsdata. Du kommer jobba tätt tillsammans med vår miljösamordnare och produktutvecklingsavdelning.
Personliga egenskaper:
Som person är det viktigt att du är strukturerad, noggrann och att du engagerar dig i arbetet. Det är också av
vikt att du är duktig på att samarbeta, såväl med våra kunder som internt på Abstracta. Du är serviceinriktad
och har stort intresse för att lära dig nya saker.
Kompetens:
Du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot hållbarhet och miljö. Du har bred kunskap inom hållbarhetsområdet och är bekant med livscykelanalyser, hållbarhets mål, strategiskt kemikaliearbete, arbetsmiljöfrågor
och likande. Du har gärna tidigare erfarenhet inom liknande bransch. Du har god datorvana med goda kunskaper
i Excel.
Anställningsform:
Tjänsten är på 100 % och börjar med en provanställning på sex månader. Placeringsort är Lammhult.
Du kan ställa frågor om tjänsten till Erik Graesén på 0472-26 96 20.
Facklig representant är Johan Peterson, Unionen Abstracta, 0472 26 96 84 jope@abstracta.se
Sista ansökningsdag: 2022-11-30
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så se till att skicka in
din ansökan redan idag! Välkommen med din ansökan till erik.graesen@abstracta.se
Märk din ansökan: Miljö-support

We create better soundscapes!
Abstracta är ett svenskt designföretag med lång erfarenhet inom inredningsakustik. Produktion och produktutveckling sker i egen fabrik i Lammhult, Småland. Som marknadsledare i Norden strävar vi alltid efter att hitta
innovativa, hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att skapa bättre ljudlandskap i olika typer av miljöer.
Abstracta är verksam sedan 1972 och är inne i en expansiv fas både inom Sverige och utomlands. Företaget är en
del av börsnoterade koncernen Lammhults Design Group.

