
 

 
"… jag är lite av en allgörare…" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Sinan Ressan och jobbar på lagret i Nykvarn sedan 4 år 

tillbaka. Jag är lite av en allgörare – jag arbetar med alla de uppgifter 

som hör till lagret. Jag kör mycket truck om dagarna, men hjälper 

även till på industriavdelningen ibland. Jag håller också i våra 

förbättringsmöten på torsdagar och sysslar med kampanjpallar och 

mycket annat. 

På g just nu: 

Vi arbetar på förbättringar inom företaget, och vi fokuserar på hur vi 

kan utveckla lagret för att få det att fungera ännu bättre. Sedan är det 

mycket upplärning av ny personal. Just nu förbereder vi och lär upp ett 

gäng nya personer som vi har tagit in inför nästa säsong, så att de kan 

jobbet redan vid start nästa år. 

Bäst 2015 

Det har varit en hel del som varit bra under 2015. Det har varit en bra sommar och ett bra år för 

företaget, så det har varit mycket att göra och man har lärt sig att mer ansvar. Bäst under året… 

firmafesten i somras var rolig, ha, ha...  

Fokus 2016  

Jag tror det kommer att bli mer utbildningar för oss ordinarie personal, det är en av anledningarna till 

att vi tar in många vikarier. Jag tror att 2016 blir ett bra och tufft år, det blir nog mer att göra än i år, så 

det förbereder vi och ställer in oss på. Och så planerar vi på lageravdelningen att göra något kul 

tillsammans i februari. Det är bra att starta året med att göra någonting roligt tillsammans.  

Min okända talang:  

Jag har varit en av Sveriges bästa dansare inom breakdance och hiphop, samt andra stilar som jag 

tävlat inom. Jag har vunnit SM flera gånger i breakdance & popping och även EM i breakdance. För 

tre, fyra år sedan la jag dansen på hyllan men jag dansar fortfarande en del för skojs skull. Många 

inom företaget vet ju att jag är dansare, och vissa har även fått se mig dansa på firmafesten.  
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