Vad roligt att du har hittat hit!
Här nedan får du svaren på våra vanligaste frågor gällande rekryteringsprocessen och
anställningen som lagermedarbetare.

Jag vill arbeta hos er, hur går jag tillväga?
Vad roligt att du vill arbeta hos oss på Biltema Logistics! Vi har många olika tjänster hos oss, och
alla våra lediga tjänster hittar du här, där du också kan söka tjänsterna.

Vilka ålderskrav har ni?
För alla av våra tjänster har vi en åldersgräns på 18 år. Du är varmt välkommen att skicka in din
ansökan när du har åldern inne!

Hur går rekryteringsprocessen till?
Rekryteringsprocessen ser olika ut beroende på vilken tjänst du söker. Om du tillhör dem som
bäst uppfyller kraven vi ställt i annonsen kommer vi att kontakta dig för inbokning av en
telefonintervju.

När måste jag senast skicka in min ansökan?
Sista ansökningsdagen framgår i annonstexten. Urval för vår tjänst som lagermedarbetare kan
komma att ske löpande, så vårt tips är att skicka in ansökan så snart du kan!

Får Biltema Logistics många ansökningar?
Ja det är lite beroende på vilken tjänst som ligger ute. Till lagermedarbetare brukar det komma
in runt 500 ansökningar och inför sommaren runt 600-900 ansökningar. Alla ansökningar
behandlas och läses av någon i Biltema Logistics rekryteringsgrupp. Alla som skickar in en
ansökan får ett svar via mail.
OBS! I vissa fall har mail från oss på Biltema Logistics som varit svarsmail eller kallelse till intervju
hamnat i skräpkorgen hos mottagaren. Var därför noga med att kolla mailen under
rekryteringsperioden.

Vem kan jag lämna som referens?
Vi önskar minst två referenser där en av referenserna skall vara/ha varit din chef/arbetsledare.
Du bör ha förberett dina referenser så att de är medvetna om att vi kommer att kontakta dem.
Har du inte haft någon tidigare arbetsplats går det bra att lämna referens från praktikplats
alternativt skolan. Du kan inte lämna en familjemedlem eller kompis som referens.
Referenspersonen är den som går i god för att du kan göra ett bra arbete. Vi ser gärna att
referenserna inte är sen allt för långt tillbaka i tiden.

Får jag välja lager?
Under intervjun har du möjlighet att önska vilket lager du helst skulle vilja arbeta på, dock kan
vi inte garantera att du får dit förstahandsval.

Får jag utbildning innan jag börjar att arbeta?
Självklart kommer du att utbildas innan din första arbetsdag, här kommer du att få en dags
introduktion tillsammans med HR och du kommer samtidigt att genomföra en truckutbildning.
Ytterligare kommer du att få gå introduktionsdagar nere i driften så att du till fin första
arbetsdag ska ha de rätta förutsättningarna för arbetet.

När betalas lönen ut?
Den 27:e varje månad. Infaller den 27:e på en helgdag betalas lön ut vardagen innan. Är du
semestervikarie eller student betalas lönen ut eftervarande månad.

Vilken lön är det för era tjänster?
Vi har avtalsenliga löner på alla våra tjänster på Biltema Logistics. Vilket avtal som gäller beror
på tjänst. Mer information kring avtal och vilken lön det är för respektive tjänst får du i samband
med din intervju/introduktionsdag.

Får jag extra ersättning om jag arbetar övertid?
Ja, är det beordrad övertid kommer du självklart att få betalt för den tiden.

Vilken sysselsättningsgrad tillämpas?
Vi tillämpar heltidstjänster, det vill säga 100 procent sysselsättningsgrad.

Vad är det för arbetstider?
Våra arbetstider på Biltema Logistics fyra lager är måndag till och med fredag, klockan 07.0016.00.

Hur fungerar det med arbetskläder?
I samband med introduktionen kommer du att få arbetskläder av oss. Du får även tvätt
ersättning då du själv ansvarar för tvätt av kläderna

Hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars tveka inte på att höra av dig till någon på oss
på HR!

Stort lycka till!

Vänliga hälsningar
HR-avdelningen

