
   
 

Utlastare till Fagersta Stainless 
 
Fagersta Stainless är en av de ledande tillverkarna i världen vad gäller rostfri valstråd och 
dragen tråd. Vårt huvudkontor och produktion ligger i Fagersta, Sverige. I vårt valsverk 
produceras c:a 55 000 ton valstråd årligen varav ungefär 10 000 ton bearbetas vidare till 
dragen tråd. Fagersta Stainless har en omsättning på c:a 160 miljoner Euro och omkring 270 
anställda. Våra produkter säljs över hela världen direkt från oss, eller via ett nätverk av 
representanter. Fagersta Stainless ingår i Outokumpu-gruppen, en global ledare inom 
rostfritt stål. 
 
Vi söker nu två stycken Utlastare till vår avdelning Materialflöde. Som Utlastare hos oss är 
du ansvarig för att lasta färdiga produkter som ska ut till kund. Du arbetar bl.a. med: 
 

- Lastning av tråd på bil och i container inklusive hantering av lastlistor, säkring av 
gods, dokumenthantering och avrapportering.  

- Daglig tillsyn och skötsel av fordon samt övrig utrustning.  
- Styra insläpp och utsläpp av lastbilar vid behov.  
- Ha kontakt med leverantörer av containrar.  
- Tippa ringar på pall och packa.  
- Transport av förnödenheter och montering t.ex. av vaggor, kapning av virke.  

 
Utöver arbetsuppgifterna ovan arbetar du även med rapportering i befintliga 
rapporteringssystem, därför behöver du ha goda datakunskaper och trivas i ett arbete som 
ställer höga krav på noggrannhet och uppmärksamhet.  
 
Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande men med största delen truckkörning. 
 
Om dig 
Du som söker behöver tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och avslutad 
utbildning på gymnasienivå. Utöver detta kräver tjänsten giltigt B-körkort, tidigare 
erfarenhet av truckkörning och god körvana. Traverskort och ADR-utbildning är 
meriterande.  
 
Om du har tidigare erfarenhet från att arbeta med orderhantering i något 
produktionssystem så kommer du ha stor nytta av detta i ditt arbete hos oss.  
 
Vi eftersträvar en organisation som präglas av mångfald. Vi ser därför gärna sökande i olika 
ålder, kön och etnicitet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlighet så att vi kan skapa 
dynamiska grupper.  
 
Om anställningen 
Tjänsten som Utlastare är en provanställning, 6 månader, på heltid och ska tillsättas så snart 
som möjligt. Arbetstiden är för närvarande förlagd till varierande dagtid i tidsspannet 06:30-
17:00. Även andra skiftformer kan förekomma.  
 



   
 
 
Som anställd hos Fagersta Stainless har du tillgång till en rad förmåner såsom 
friskvårdsbidrag, trivselpeng och lokal fritidskommitté för att nämna några.   
 
Om ansökan 
Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden, skicka därför in din ansökan redan 
idag. Sista ansökningsdag är söndagen 22 februari 2019. Bifoga CV och personligt brev i din 
ansökan. Ansökan sker direkt via denna länk: 
 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=9243&company=outokump
uoP&username= 
 
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att  
kontakta HR-specialist Sara Eklind på 0223-455 59 eller Produktionsledare Robert Drage på 
0223-455 06.  
 
Välkommen med din ansökan! 
 

Outokumpu är en global marknadsledare inom rostfritt stål och speciallegeringar. Vi tillverkar 
avancerade material som är effektiva, hållbara och återvinningsbara och med dem byggs en värld som 
varar för evigt. Rostfritt stål uppfanns för hundra år sedan och är ett idealt val för krävande 
användningsområden i allt från köksutrustning till broar, energianläggningar och medicinsk 
utrustning. Det är ett till 100 % återvinningsbart, korrosionsfritt, underhållsfritt, hållfast och 
hygieniskt material. Outokumpu har över 10 000 anställda i över 30 länder. Koncernens huvudkontor 
ligger i Helsingfors, Finland. Outokumpu är listat på NASDAQ OMX Helsingfors. www.outokumpu.com  
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