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HR Chef till Infralogistic 
 
 
Vill du bli en del av ett samhällsengagerat expansivt bolag som möter medarbetare och kunder med positiv 
energi i strävan att verka för ett mer hållbart samhälle?  
Infralogistic är en komplett och konkurrenskraftig helhetsleverantör som erbjuder produkter och tjänster inom 
Transport, Maskin, Recycling, Ballast, Rental och Grundläggning. I den samhällsviktiga entreprenadbranschen 
satsar infralogistic på att vara ett hållbart och innovativt företag samt en attraktiv arbetsplats.  
 
VILL DU BLI VÅR HR-CHEF? 
Vill du vara med och utveckla vår HR-plattform i en företagskultur med varm känsla som utvecklar och tar hand 
om människorna i vår organisation? 
Hos oss får du möjlighet att sätta en riktning framåt för alla våra koncernbolag när det kommer till att skapa 
förutsättningar för människor att må bra, trivas, utvecklas och prestera sitt allra bästa. 
 
Vidare ansvarar du för att: 

§ Driva och utveckla HR-processer inom exempelvis ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
kompetensförsörjning, lönebildning, rekrytering, facklig samverkan och organisationsfrågor. 

§ Ge konsultativt stöd till chefer inom allt som rör HR-området. 
§ Ansvara för lönerevision och lönekartläggningar. 
§ Driva arbetet med årliga medarbetarundersökningar samt uppföljningsarbete tillsammans med 

ansvariga chefer. 
 
DETTA KAN DU. 
Vi letar efter dig som har en bred och kvalificerad erfarenhet från HR-området både operativt och strategiskt. Du 
bidrar med ett starkt HR arbete och blir en aktiv del av att utveckla bolagets verksamhet. 
Du har ett stort intresse för HR och har drivit förändringsarbete, implementerat processer och system för en 
modern och framgångsrik HR-funktion. 
Här är det viktigt att du trivs i en föränderlig verksamhet i en organisation med mycket engagemang och många 
initiativ. 
 
DETTA ÄR DU. 
En person med mycket driv och energi, har en vilja att aktivt delta och våga vara professionellt engagerad och 
passionerad i ditt arbete. 
Att vara professionell, engagerad, samspelsinriktad och passionerad innebär för oss att du är driven, ser saker lite 
tidigare än vi andra och tycker om att förbättra och utveckla ditt ansvarsområde tillsammans med ledningen. 
Likaså har du en förmåga att kommunicera, bygga förtroende och engagera din omgivning. 
Välkommen med din ansökan! 
 
Allmän information 
Placering av tjänsten i Skåne och gäller tillsvidareanställning. Du är en del av ledningsgruppen och rapporterar 
direkt till Infralogstic´s VD. 
Urval sker löpande så ta chansen redan nu och sök! Senaste ansökningsdag är 2021-11-20. 
Ansökan skickas via mail till Cecilia Öhman, cecilia.ohman@sunnana.com 
För mer information kontakta Håkan Wifvesson, 079-055 15 57. 

 


