
 
Berry Superfos Lidköping AB designar, utvecklar och producerar förpackningslösningar, främst till  
dryckes- och livsmedelsindustrin. I Lidköping arbetar 100 medarbetare vilket gör oss till ett familjärt och 
inkluderande företag. Vi samarbetar nära inom företag, med kunder och leverantörer. Tillsammans  
fokuserar vi på hållbara produkter och medarbetare.  

 
Vi söker operatörer och truckförare som vill bidra till vår utveckling 
 
Arbetsuppgifter operatör 
Vi söker nu dig som har vana av att arbeta som operatör och som trivs i sådan miljö. Våra operatörer har ett 
omväxlande arbete med inriktning på att producera och levererar kvalitativa produkter till våra kunder. Du 
ansvarar för drift, övervakning och omställning av maskinerna. Hos oss hanterar vi hela produktionskedjan 
från råmaterial till färdig produkt vilket innebär att vi har stort fokus på kvalitet och höga hygienkrav. Rollen 
som operatör hos oss innehåller flera olika arbetsmoment såsom: 
 

• Påfyllning av material och kvalitetskontroller på produkter 
• Omställning, förebyggande underhåll och städning 
• Felsökning vid driftstörning och övrigt förbättringsarbete 

 
Arbetsuppgifter truckförare 
Truckkörning in- och utleveranser produktion, framplockning och lastning/lossning av in/utleveranser, 
mottagnings- och lastningskontroll. Administrativ rapportering i affärssystem. Arbetet kräver noggrann och 
varsam hantering av gods och försiktighet vid truckkörning för att säkerställa högsta säkerhet för våra 
anställda och vårt gods. I rollen som truckförare arbetar du även med andra förekommande 
arbetsuppgifter inom logistik såsom städning, truckunderhåll, hantering av avvikande produkter, 
förbättringsprojekt etcetera. 
 
Din bakgrund och kompetens 
Du som söker har minst 1 års tidigare erfarenhet av liknande roller inom tillverkande industri/lager. Du har 
förmåga att planera ditt arbete väl och kan på ett självständigt sätt hantera flera arbetsmoment.  
God svenska i tal och skrift är ett krav. Plastkompetens och Truckkort (A+B) är meriterande för operatörer, 
truckkort (A+B) är krav för truckförare. 
 
Personliga egenskaper 
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och har lätt att lära dig nya saker, är förbättringsdriven och har en 
positiv attityd. Som person är du ansvarstagande, gillar att samarbeta och lägger stor vikt vid säkerhet och 
kvalitet. Du tycker det är kul att jobba i en fräsch industrimiljö och tar gärna egna initiativ till förbättring.  
 
Då vi tillämpar löpande urval ber vi dig att ansöka så snart du kan. 
Arbetstid: tvåskift eller ständig natt 
Anställning: Tillsvidareanställning och vikariat 
Tillträde: Snarast möjligt 
 
Vid frågor och ansökan vänligen kontakta HR-Chef Anna-Karin Kent: Anna-KarinKent@berryglobal.com 
 
Berry Superfos, ett företag inom Berry Global, designar, utvecklar och producerar innovativa formsprutade och värmeformade 
förpackningslösningar i plast. Vi är marknadsledare inom vårt område och fokuserar på hållbarhet. För att uppnå detta erbjuder vi 
alltfler både mat- och andra förpackningslösningar som kan återvinnas, använder liten mängd råmaterial och innehåller återvunnet 
material. Vårt huvudkontor ligger nära Köpenhamn i Danmark och vi har fabriker, säljkontor och distributionscenter i hela Europa 
och Balkan. I Berry Superfos blir du en del av en familj med ca 3700 medarbetare som tillsammans levererar en årlig omsättning på 
ca 781 miljoner Euro. Koncernspråk är engelska. 
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