Kaffemaskinen söker chaufförer – med omgående tillträde.
Vilka är vi?
Kaffemaskinen är en butikskedja specialiserad på allt som har med kaffe att göra. Vi säljer både till
privatpersoner och till företag. För närvarande har vi tre fysiska butiker, varav en i Göteborg och två i
Stockholm. Dessutom har vi en nätbutik samt egen serviceverkstad. Vi har Sveriges bästa utbud av
kaffemaskiner, kaffe och tillbehör för alla hem och mindre företag. Samtliga produkter motsvarar de höga
krav vi ställer på dem.
Hos oss ger vi kunderna en hög servicegrad och ett personligt bemötande.

Dina arbetsuppgifter.
Dina främsta arbetsuppgifter består i att leverera kaffe, tillbehör och kaffemaskiner till våra företagskunder
och till privatpersoner. Du kommer att ingå i vårt företagsteam och fungera som en länk mellan
Kaffemaskinen och företagen. Det är en stor fördel om du har ett visst tekniskt kunnande eftersom du dels
får frågor av teknisk karaktär och du kommer också få utföra små reparationer på plats. Att du har intresse
av kaffe ser vi som en självklarhet. Våra företagskunder kräver kunnig och engagerad personal, och de
behöver råd och tips kring sin kaffeutrustning och kaffet, och där kommer du in i bilden.
Körkort är naturligtvis ett krav.
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse.
Vem vi söker.
Intresse av kaffe och espressokulturen är en merit, likaså intresse för smaker. Vi värdesätter engagemang,
noggrannhet samt social kompetens. Du ska vara strukturerad och ha en vilja att få saker gjorda på en
gång. Vår arbetsplats är helt rökfri. Vi söker både en heltidsanställd, men även extrapersonal.
Förutom nämnda egenskaper kräver vi:
• Att du har god fysik då arbetet innebär en del tunga lyft.
• Att du är driftig.
• Att du är strukturerad.
• God social kompetens.
• Körkort för personbil.
Att arbeta hos oss.
Gillar du gott kaffe på jobbet så är detta drömstället för dig. Du hamnar hos ett gäng entusiaster med stort
engagemang. Du får ett varierande arbete och kommer att möta många
trevliga och intresserade kunder.
Din ansökan.
Skicka din ansökan snarast via mejl till monika@kaffemaskinen.se. Endast svar via mejl kommer beaktas.
Vänta inte med din ansökan eftersom vi kommer rekrytera så snart vi hittar en lämplig kandidat.

Stockholm city: Oxtorgsgatan 8
Stockholm söder: Ringvägen 108
Stockholm servicecenter: Västertorpsvägen 135
Göteborg: Storgatan 41
Tel: 0770 115570
www.kaffemaskinen.se
Kaffemaskiner, kaffe och tillbehör för alla hem och företag

