
Lager- och butiksmedarbetare till expanderande Knapes Sverige AB!   
 
Är du inte rädd att hugga i där det behövs? Tycker du om att knyta nya kontakter? Har du god datavana och 
ett stort tekniskt intresse? Har du erfarenhet av VA, VVS eller Bygg? Då är tjänsten som lager- och 
butiksmedarbetare till Knapes i Kungsbacka och Göteborg något för dig! 
 
Om jobbet 
Knapes Sverige AB startades 1986 i Onsala i Kungsbacka kommun och finns nu i Kungsbacka och sedan hösten 
2020 även på Hisingen i Göteborg. Knapes är ett familjeföretag som bygger på att lösa kunders problem och 
målet är att bli Västsveriges bästa VA-grossist.  
 
En central del i företaget är leveranser med lastbil till kunder på olika byggarbetsplatser i Västsverige. I din roll 
kommer du behöva vara flexibel och hjälpa till vid olika funktioner. Du kommer assistera transport och även 
köra själv. Du skall även arbeta som godsmottagare och ta emot leveranser till lagret. Du kommer att arbeta 
med: 
- orderplock  
- truckkörning  
- bemanna yrkesbutik 
 
Eftersom vi finns på två ställen, Kungsbacka och Göteborg, kommer du att jobba omväxlande mellan dessa två 
platser. 
 
Om dig 
Vi söker dig som gillar att jobba varierat, inne och ute, inte är rädd att hugga i där det behövs samt brinner för 
service och tycker om att arbeta med människor. Det är viktigt att du har ett stort driv och vill utvecklas inom 
företaget. Vi söker även dig som har tekniska kunskaper och tycker om att arbeta med datorer och teknik som 
arbetsverktyg. Det är meriterande om har truckkort eller arbetat med VA- eller VVS-produkter. B-körkort är 
krav. Det här är ett jobb för dig som är socialt mogen, initiativrik, flexibel och trivs med att arbeta med olika 
uppgifter. 
 
Viktigt för tjänsten är att du är: 
- praktiskt lagd 
- serviceinriktad  
- lösningsfokuserad  
 
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 
 
Om anställningen 
Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.  
Knapes har kollektivavtal. Övriga förmåner är tjänstepension och friskvårdsbidrag. 
 
Om ansökan 
Tjänsten ska tillsättas omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden. Bifoga 
CV och personligt brev till din ansökan. 
 
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakt Niklas Knape på 
0300-681516. Skicka din ansökan till info@knapes.se. 
 


