
Tress Sport & Lek AB erbjuder en tjänst som administratör 

 
Vem är vi? 

Tress är ett av landets ledande företag vad gäller sport-, lek- och idrottsutrustning. Vi erbjuder över 

5000 kvalitetsprodukter som finns i lager för omgående leverans. Vi är också en stor leverantör 

inom både mindre och större projekt utomhus såsom sportmiljöer och kompletta lekplatser. Tress är 

en totalleverantör som står på många ben tack vare den stora produktportfölj vi har. Företaget 

grundades 1899 och ägs fortfarande av samma familj. Stabilitet kännetecknar Tress.  

 

Tress Sport & Lek AB söker nu en ADMINISTRATÖR till kontoret i Helsingborg. Tjänsten är en 

fast anställning.  

 

Arbetsuppgifter 

I tjänsten har man några fasta arbetsuppgifter som man har ett ansvar för. Detta är fakturering, 

intrastat, hantera orderbekräftelser från fabrik till kund och skapa prislistor till våra avtal. Det 

förekommer även diverse kundtjänstrelaterade arbetsuppgifter som att svara i telefon och lägga in 

order.  

 

Vem söker vi?  

Vi söker dig som har arbetat med liknande arbetsuppgifter och framför allt har arbetat i ett 

affärssystem tidigare. Detta är ett krav. Det är meriterande om du har fakturerat innan. 

Du behöver ha gymnasial utbildning och gärna inom ekonomi.  

Du behöver inte ha arbetat lång tid med liknande arbetsuppgifter men med tanke på att vi kräver att 

man har arbetat i ett affärssystem tidigare så är detta inte ditt första jobb.  

Du behöver vara positivt lagd för att sprida glädje och härlig energi och du ska se möjligheter 

framför problem.  

Med tanke på företagets profil så är det en önskan att du har kunskap inom sport och idrott i olika 

former. Det är meriterande om du har idrottat själv och framför allt lagidrott.  

Du behärskar flytande svenska i tal och skrift samt förstår det danska språket då viss 

kommunikation sker med våra danska kollegor både på skrift och i telefon.  

 

Vi uppskattar personer med självinsikt och ser gärna att du överväger en extra gång om du passar in 

på profilen vi önskar innan du söker.     

Tjänsten tillsätts snarast med omgående tillträde. 

 

Arbetstid/Varaktighet 

Heltid 08.00-16.30. Tillsvidareanställning.  

 

Lön 

Individuell lönesättning. 

 

Ansökan 

Ansökning sker via e-post till: fkl@tress.se 

Märk ansökan ”ADMINISTRATÖR”  

Sista ansökningsdag är 2021-04-28. Intervjuer hålls löpande så sök gärna omgående.   

Frågor skickas till Fredrik Klitte, VD, på fkl@tress.se  
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