
 

Vallberga Lantmän är ett lantbrukskooperativ som ägs av ca 1000 medlemmar. Vi är 

verksamma i Södra Sverige och utgår från Vallberga i Laholm. Vi omsätter drygt 650 mkr 

och tillverkar ca 120 000 ton foder årligen främst till nöt och gris.  Vi har en av Sveriges 

modernaste foderfabriker och vår specialitet är skräddarsydda blandningar till våra kunder 

och medlemmar. Förutom foder bedriver vi även spannmålshandel, förser lantbruket med 

förnödenheter såsom gödning, kem, utsäde och diesel. Vi har även en butik i Vallberga där 

vi säljer allt från djurfoder till robotgräsklippare totalt 13 000 artiklar.  

 

VI SÖKER BUTIKSMEDARBETARE 

Med anledning av pensionsavgång söker vi ny medarbetare till vår trevliga butik i 

Vallberga. Du kommer ingå i ett trivsamt gäng på sju personer som arbetar i butiken. 

Butiken har genomgått en stor ombyggnation under 2020 med ny inredning och utökat 

sortiment.  

Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och är service- och kundfokuserad. 

Du är lösningsorienterad och har en positiv inställning till din omgivning. Du är utåtriktad, 

självständig och flexibel vilket krävs för att trivas i rollen. Stor vikt kommer att läggas vid 

dina personliga egenskaper. Det är meriterande om du har arbetat i butik tidigare. Du ska 

vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och även engelska i tal.  

ARBETSUPPGIFTER 

• Inleverans av varor till butiken 

• Uppackning av varor  

• Rådgivning och försäljning till kunder 

• Kassaarbete 

• På sikt även inköpsansvar och beställning av varor 
 

MERITERANDE 

• Tidigare erfarenhet av butik/handel är meriterande 

• Truckkort 
 

ANSTÄLLNINGSFORM/OMFATTNING/TJÄNSTGÖRINGSORT 

Tjänsten är på heltid eller efter överenskommelse, vi tillämpar 6 månader provanställning,   

lön enligt kollektivavtal.  

Tillträde omgående.  

Placering i Vallberga söder om Laholm. 

För ytterligare information kring tjänsten kontakta 

Kenneth Petersson, butikschef, 0430-162 12 kenneth@vallberga.nu alt  

Jörgen Karlsson, VD, 0430-162 07, jorgen.karlsson@vallberga.nu  

Personligt brev tillsammans med CV skickas till info@vallberga.nu.  

Löpande antagning tillämpas därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag som 

är 2021-11-14. 
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