
                                                                              
 

Lagermedarbetare till HPJ Trading AB 

 

Är du en driven och engagerad person som vill vara med på vår resa? Är du intresserad av 

trädgård, utemiljöer och anläggning? 

Då kan du vara den person vi söker till tjänsten som lagermedarbetare hos oss på HPJ 

Trading AB. 

Om HPJ Trading 
HPJ Trading är en komplett leverantör inom trädgård, anläggning och fastighet. Vårt mål 

är att du under ett tak skall hitta en komplett leverantör av bl.a. gödsel, sekatörer, 

trästörar, uppbindning, bevattningssäckar mm. 

Vårt kontor och lager är lokaliserat i Habo 1,5 mil utanför Jönköping. Hos oss 

lägger vi fokus på att våra produkter håller högsta kvalitet. HPJ Trading är en del av 

Hepac Group, för mer information se www.hepacgroup.se. 

För att ytterligare stärka vår leveranssäkerhet söker vi nu en lagermedarbetare. 

Arbetsuppgifter 
Som lagmederarbetare på HPJ Trading blir du en del av ett engagerat team och en av 

företagets absolut viktigaste roller. I rollen som lagermedarbetare ligger det ett stort 

fokus på att leverera rätt produkter i rätt tid till våra kunder. 

 

Tjänsten är på heltid fr.o.m. 1/2 t.o.m. 30/6 2021, arbetstider är dagtid (7.15–16.00). 

Lämplig bostadsort är Habo eller Jönköping med omnejd. 

Vi söker 

Dig som har erfarenhet av sedvanliga arbetsuppgifter inom lager och logistik med 

dokumenterat resultat. Du är strukturerad och noggrann och med en vilja att lösa 

problem när de uppstår. 

Vi tror att du är orädd samt uthållig med en lösningsorienterad och prestigelös inställning 

i samarbetet med andra och du har en vilja att hugga i där det behövs. Du är positiv, 

självgående och flexibel och trivs med att arbeta i en snabb och förändringsorienterad 

miljö.  

Erfarenhet inom logistik & lager är meriterande men inget krav. Du har en god datavana 

och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Truckkort (A4 och B3) är ett 

krav. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Frågor om tjänsten 

Vänligen kontakta Maria Lindén som nås på 036-440 44 51, eller 

maria@hepacgroup.se 



                                                                              
 

Intressant? 

Varmt välkommen att skicka in din ansökan senast 15/1 2021 till maria@hepacgroup.se 

Anställningsform: Visstid 1/2-30/6 

Anställningens omfattning: Heltid 

Tillträde: 2021-02-01 

Löneform: Månadslön 

Antal lediga tjänster: 1 

Sysselsättningsgrad: 100 % 


