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Framtidens Återvinningsoperatörer sökes till Carl F  
 

 

Carl F är ett familjeägt företag med 70 tal anställda som startade sin verksamhet 1888 inom transporter av koks 
och grus med häst och vagn. Under 70 talet började vår resa från transportföretag till att hantera Skånes 
industriers avfallshantering med slutdestination förbränning (energiåtervinning) Idag är Carl F ett modernt 
avfallshanterings- och återvinningsbolag med fokus på materialåtervinning. Verksamheten inom återvinning 
byggs på manuellhantering tillsammans med automatisering via robot och vi använder ny energi som sol och 
vindkraft i vår återvinningsproduktion för den europeiska marknaden.  
  
Vi söker moderna återvinningsoperatör som trivs i en flexibel arbetsmiljö där marknadsbehovet styr din dag inom 
Depon. Du är med och skapar förutsättningar för nästa steg i produktionsprocessen. Ni måste ha ett starkt 
säkerhetstänk i arbetet som utförs. Du som söker är en effektiv och noggrann person som tycker om att vara 
aktiv och har mycket god samarbetsförmåga. Vi tror att du är van att arbeta fysiskt och inte har några problem 
med en del tunga lyft. Tjänsten ställer även krav på att utfört arbete håller god kvalité. Mycket meriterande är 
erfarenhet av daglig styrnings- och ständiga förbättringsarbeten (LEAN). Vi välkomnar oliktänkande för att 
ständigt utmana hur vi jobbar idag och med det vidareutveckla våra arbetssätt. På Carl F ser vi mångfald som 
något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion och identitet. 

 

Arbetsuppgifterna är i till största del inom sortering av återvinningsbart avfall. Interntransporter med truck. 

Arbetet är förlagt utomhus.  

 

Arbetstid är i huvudsak förlagd till vardagar 07:00 – 16:00. 

 
I rollen som Återvinningsoperatör hos Carl F möter du dagligen våra kunder och samarbetspartners och det är 
därför viktigt att du har en god servicekänsla och ska alltid ge en hjälpande hand åt dem.  
  

Vi vill att du har: 

- Truckkort, B1 

- Körtillstånd för Hjullastare C2 ses som mycket meriterande. 

- Goda kunskaper i det svenska språket. 

Vi erbjuder Dig: 

- En kollegial arbetsplats i ett tillväxt bolag 

- Kollektivavtalslön med bonus möjligheter 

- Friskvårdbidrag  

 

Avser tillsvidareanställning med sedvanlig provanställning. 

Frågor besvaras av Produktionschef Thorbjörn Olseén 0709-76 79 40, thorbjorn.olseen@carlf.se alt. 

Personansvarig Fredrik Nordh 0709-76 79 17  fredrik.nordh@carlf.se  
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