
Lund Science AB, Klostergatan 2, 222 22 Lund

Om tjänsten
Omfattning: Deltid 50%
Varaktighet: 6 månader med möjlighet till förlängning
Anställningsform: Vikariat
Tillträde: Snarast
Antal tjänster: 1
Sista ansökningsdatum: 2021-03-09

Med anledning av att en av våra medarbetare går på föräldraledighet, söker vi en administratör för ett 
vikariat på halvtid till Lund Science. 
Tjänsten kan komma att förändras efter verksamhetens behov och/eller efter de anställdas kompetenser. 

Om oss
Lund Science är ett företag inom miljöteknik. Vi är specialiserade på trådlösa mätsystem för fastighets-
bestånd där vi bland annat mäter vatten, el, temperatur och värme. Vi är ett litet företag som värdesätter 
goda samarbeten. Vi sitter i vackra lokaler mitt i centrala Lund, på Klostergatan. Viss möjlighet till att 
arbeta hemifrån ges nu under rådande pandemi. 
Se mer om företaget på www.lundscience.com

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann och tycker om att arbeta systematiskt och självständigt. Du säkerställer 
kvalitet på ditt utförda arbete och du är flexibel i dina arbetsuppgifter och kan följa verksamhetens 
behov. Du har lätt för att kommunicera med kunder och är serviceinriktad. 
I denna rekrytering läggs stor vikt på dina personliga egenskaper.

Kvalifikationer:
För uppdraget krävs relevant utbildning och/eller likvärdig arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska 
Goda kunskaper i Officeprogram, med särskild tonvikt på Excel
B- körkort är meriterande 

Mer om tjänsten:
Tjänsten är mångfacetterad och innebär att du sköter det administrativa arbetet på kontoret. I tjänsten 
ingår även att sammanställa dokumentation, främst i Excel. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för:

• Kundsupport 
• Telefon och post
• Dokumentation
• Lagerhantering
• Orderadministration 
• Viss säljadministration
• Schemaläggning

Rekryteringsprocess:
Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. 
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till: contact@lundscience.com
Vi kontaktar dem som är relevanta för tjänsten men undanbeder oss att svara på alla ansökningar. 
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på mail ovan eller på telefon 046-14 94 10.

Vi söker en administratör - vikariat


