Adecco söker sekreterare och administratörer.
Adecco Göteborg Automotive söker dig som vill arbeta med spännande arbetsuppgifter inom fordonsindustrin.
Genom oss får du tillgång till tjänster som aldrig når den öppna arbetsmarknaden. Du får en bred
arbetslivserfarenhet och bygger upp ett värdefullt kontaktnät.
Vi söker för framtida behov sekreterare, administratörer och kontorsassistenter till spännande uppdrag inom
vår uthyrningsverksamhet. Du har något/några års arbetslivserfarenhet från ovanstående nämnda tjänster.
Vidare är du en van användare av Officepaketet samt behärskar engelska i tal och skrift. Har du dessutom
erfarenhet från SAP/R3 så är det meriterande.
Som person är du flexibel, strukturerad, driven och en problemlösare. Du tycker om att träffa nya människor
och har lätt för att knyta nya kontakter. Dessutom har du förmågan att kunna arbeta såväl självständigt som i
team.
Då vi genomför intervjuer fortlöpande önskas din ansökan snarast möjligt! Ansök tjänsten genom att registrera
dig på vår hemsida www.adecco.se. För mer information är du välkommen att kontakta Lina Eriksson på tel.
725 45 48. Sista ansökningsdag är 10/2.
Välkommen med din ansökan!

Adecco söker erfaren ekonomiassistent
Adecco söker duktiga och drivna ekonomiassistenter till uppdrag inom fordonsindustrin. Du får möjlighet att
prova spännnande arbetsuppgifter, bredda din arbetslivserfarenhet samt bygga upp ett värdefullt kontaktnät.
Våra tjänster erbjuder självständigt ekonomiarbete med såväl interna som externa kontakter. I
arbetsuppgifterna ingår kontering, registrering och avstämningar.
Du har en gymnasieutbilding inom ekonomi samt arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent. Som person är
du strukturerad, noggrann och driven. Vidare trivs du med att arbeta såväl självständigt som i team. Din
engelska är mycket god i både tal och skrift och du har lätt för att kommunicera med andra.
Har du erfarenhet av SAP/R3 ses det som meriterande.
Du söker tjänsten genom att registrera dig på vår hemsida www.adecco.se. Urvalsprocessen inleds
omgående med fortlöpande intervjuer. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Lina
Eriksson på telefon 031-725 45 48. Sista ansökningsdag är 10/2.

Adecco söker personalman/kvinna till uthyrningsverksamheten
Adecco söker nu till ett längre uppdrag dig som vill arbeta med brett och strategiskt HR- arbete. Arbetet
innebär att självständigt stötta chefer och grupper, strukturera och driva brett HR- arbete samt vara
relationsskapande. Vi tror att du som söker är en kommunikativ och självständig person med några års
erfarenhet av HR. Vi tror vidare att du har förhandligsvana och att du på ett flexibelt sätt strukturerar ditt
arbete.
Vi ställer som krav:
- att du har relevant utbildning inom HR- området
- att du har några års erfarenhet av HR
- att du har mycket goda kunskaper i engelska
Meriterande är erfarenhet från fordonsindustrin.
Du söker tjänsten genom att registrera dig på vår hemsida och ansöker den vägen. Rekryteringsprocessen
startar omgående med löpande intervjuer och tjänsten tillsätts omgående när lämplig kandidat har hittats. Har
du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Karin Jannerborn på tfn 031-7254532. Sista ansökningsdag
är 10/2.

Adecco söker erfaren speditör med språkkunskaper
Adecco söker dig som vill ha en snabbare, enklare och mer flexibel arbetsmarknad. Genom oss får du tillgång
till tjänster som aldrig når den öppna marknaden. Du får möjlighet att prova spännande uppdrag i olika
branscher, du får en bred arbetslivserfarenhet och du bygger upp ett värdefullt kontaktnät. Varje dag
sysselsätter Adecco 700 000 personer och ger ca 3 miljoner människor jobb under ett år. I Sverige finns vi på
över 40 orter och är ett av de ledande bemanningsföretagen med cirka 4.500 anställda.
Adecco söker nu för framtida uppdrag en distributör/speditör till vår uthyrningsverksamhet. Vi vill att du som
söker tjänsten har utbildning inom logistik. Vi vill att du som söker tjänsten är en god problemlösare, driven,
framåt, van vid att fatta beslut och har lätt för att samarbeta med andra.
Du som söker ska vidare vara/ha:
- mycket goda kunskaper i engelska
- mycket goda kunskaper i svenska
- mycket goda kunskaper i italienska/spanska eller tyska
Du söker tjänsten genom att registrera dig på vår hemsida www.adecco.se Rekryteringsprocessen avslutas
när lämplig kandidat funnits. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Eriksson 031-725
45 48. Sista ansökningsdag är 10/2.

