
Svenska Retursystem söker 
Rekryterare med utvecklingsmöjlighet! 

Trivs du i en förändringsbenägen organisation med korta beslutsvägar och vill 
utvecklas inom HR området? Svenska Retursystem söker nu 

Rekryterare med placering i Västerås.

Svenska Retursystem (SRS) är det smarta cirkulära systemet som effektiviserar och miljöanpassar 
livsmedelsbranschens varuflöden. Bolagets grundidé är att distributionen av vår mat ska ske med ge-
mensamma pallar och lådor som används om och om igen. Systemet minskar behovet av engångsma-
terial och minskar branschens utsläpp av växthusgaser. SRS arbetar hållbart i alla dimensioner, i alla 
beslut och i alla processer i företaget. Vår affärsmodell är cirkulär på riktigt. 

För att trivas hos oss tror vi att du är en person som gillar att arbeta i en självstyrande arbetsgrupp där 
vi tar gemensamma beslut och där du får möjlighet att med egen initiativförmåga bidra till utveckling 
inom bolaget. Du sätter hållbarhet högt och vill gärna verka i en framtidsorienterad organisation med 
korta beslutsvägar. Som person är du kommunikativ, relationsskapande och självgående. 

Rollen som rekryterare
Som Rekryterare kommer du ingå i den självstyrande gruppen HR som idag består av 4 personer. HR 
teamet arbetar i nära samarbete med organisationens alla medarbetare och ansvarar för rekrytering på 
alla nivåer och till en bredd av funktioner. Du kommer ha ett extra ansvar kopplat till Västerås och Stock-
holm varför vi gärna ser att du bor i Västerås. 

I rollen som rekryterare kommer du bland annat arbeta med:
• Stötta i arbetet att upprätta kravprofiler
• Annonsering - alltifrån att skriva till att publicera annonser
• Välja leverantör beroende på rekryteringsuppdraget
• Göra urval av ansökningar
• Planera och genomföra intervjuer
• Hålla samman hela rekryteringsprocessen
• Ingå eller fullt ansvar för personalplaneringsgrupper
• kontakt med leverantörer
• Skriva anställningsavtal

Utöver att arbeta med rekrytering finns goda möjligheter att ta sig an fler projekt inom HR området 
beroende på vart ditt intresse finns.



Din profil/bakgrund 
Du har sannolikt en personalvetarexamen i grunden, troligen med nyligen avlagd examen. Kanske har 
du parallellt med din utbildning arbetat med rekrytering och nu söker ditt första heltidsarbete. Alternativt 
har du hunnit samla på dig något års erfarenhet från rekryteringsfältet, med en vilja att arbeta internt och 
bredda dig inom ett eller flera områden.

Svenska Retursystem bygger en kultur som stödjer självstyre och söker dig som har ett stort engage-
mang och en stark vilja att skapa strukturer i en föränderlig miljö. Du kommer in i ett bolag med stark 
tillväxttakt och ambitiösa kollegor. Vi letar efter dig som är beredd att med din initiativförmåga ta dig an 
nya spännande utmaningar och bidra till bolagets fortsatta utveckling

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i den här rollen har du ett personligt engage-
mang, är självgående med en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt. Samti-
digt har du lätt för att samarbeta i team, är relationsskapande och är bra på att planera och organisera 
ditt arbete. 

Om Ansökan
Vi hanterar urval och intervjuer löpande i denna process och hoppas tillsätta rollen så snart som möjligt. 
Låter detta som något för dig? Skicka då in din intresseanmälan direkt! 
Ansökan med CV och Personligt brev skickas till HR@retursystem.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Mer information om SRS finner du på www.retursystem.se
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