LASTVÄXLARCHAUFFÖR?
– bli en del av vårt
familjära bolag
𝙑𝙞 𝙨𝙤̈𝙠𝙚𝙧 𝙙𝙞𝙜 𝙨𝙤𝙢 𝙝𝙖𝙧 𝘾𝙀-𝙠𝙤𝙧𝙩 𝙤𝙘𝙝
𝙜𝙞𝙡𝙩𝙞𝙜𝙩 𝙔𝙆𝘽 + 𝘼𝙧𝙗𝙚𝙩𝙚 𝙥å 𝙫𝙖̈𝙜
𝙈𝙚𝙧𝙞𝙩𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚: 𝙏𝙧𝙪𝙘𝙠𝙠𝙤𝙧𝙩,
𝙡𝙖𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨𝙠𝙞𝙣.

Om tjänsten

Tjänsten innebär traditionell
lastväxlarkörning. Både lokal- och
fjärrkörningar förekommer. I ditt
arbete hos oss kommer du att träffa
kunder och leverantörer dagligen.
Därmed är det viktigt att du
behärskar det svenska språket, är
servicemedveten och duktig på att
skapa och upprätthålla goda
relationer. Det är viktigt att du är
uppmärksam och riskmedveten
samtidigt som du utför ditt arbete effektivt. Vi ser att du är en ordningsam person som är
noga med att ta god hand om såväl kundens som vår utrustning. Vi önskar även att du har en
god kund- och lokalkännedom vilket gör att vi gärna ser sökande med anknytning till
Ängelholm. Vi arbetar via ett digitalt ordersystem vilket gör att vi ställer krav på att du ska
kunna hantera en smartphone. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna
manliga och kvinnliga sökande.

Om oss
𝑉𝑖 𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎̈𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑓𝑓𝑎̈𝑟𝑒𝑟
𝐼 𝑜̈𝑣𝑒𝑟 𝟻𝟻 å𝑟 𝘩𝑎𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑏𝑒𝑟𝑔𝘩 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 & 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑜̈𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑟𝑘- 𝑜𝑐𝘩
𝑎𝑛𝑙𝑎̈𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑟𝑢𝑛𝑡𝑜𝑚 𝑖 𝑆𝑘å𝑛𝑒 𝑜𝑐𝘩 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑. 𝐷𝑢 𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑦𝑔𝑔𝑡 𝑜̈𝑣𝑒𝑟𝑙å𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎
𝑙𝑜̈𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟, 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣å𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙. 𝑉𝑖 𝑎̈𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝟺𝟶-𝑡𝑎𝑙
𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑙å𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛𝘩𝑒𝑡 𝑜𝑐𝘩 𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑦𝑟𝑘𝑒𝑠𝑠𝑡𝑜𝑙𝑡𝘩𝑒𝑡.
𝑉𝑖 𝑎̈𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑓𝑜̈𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑠𝑣𝑎̈𝑔𝑎𝑟, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑘𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑣 𝑓𝑟𝑎𝑚å𝑡, 𝘩𝑜̈𝑔
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔𝑎̈𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝘩𝑒𝑡 𝑜𝑐𝘩 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡. 𝑉𝑖 𝑓𝑜𝑘𝑢𝑠𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝å 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑐𝘩 𝑎𝑡𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑚𝑒𝑑
𝘩𝑜̈𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑜̈𝑗𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑔𝑜̈𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑖 𝑏𝑙𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑗𝑎̈𝑙𝑣𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟.
𝑉𝑖 𝑣𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑡𝑡 𝑣å𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎̈𝑠𝑡𝑎 𝑖 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝘩𝑒𝑛. 𝐹𝑜̈𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑠𝑎̈𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎 𝑖
𝑓𝑟𝑎𝑚𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑖 𝑣å𝑟𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑎̈𝑟 𝑣𝑖 𝑛𝑜𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑡𝑡 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎 𝑣å𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑎𝑙𝑙𝑡 𝑖𝑓𝑟å𝑛
𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑘𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑙𝑎̈𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑘. 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑡 𝑔𝑜̈𝑟 𝑜𝑠𝑠 𝑠å 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑡𝑎
𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑒 𝑣å𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑠𝑡𝑎̈𝑙𝑙𝑑𝑎 𝑣𝑎̈𝑥𝑎 𝑜𝑐𝘩 𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑎𝑠 𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟! 𝐼𝑛𝑓𝑜̈𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑠𝑒𝑟 𝑣𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙
𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛 𝘩𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝘩𝑜̈𝑣𝑠 𝑓𝑜̈𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑜̈𝑟𝑎 𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒. 𝑉𝑖
𝘩𝑎𝑟 𝑎̈𝑣𝑒𝑛 𝑣å𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚𝘩𝑒𝑡 𝑑𝑎̈𝑟 𝑣𝑖 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙𝑣𝑖𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑓𝑜̈𝑟𝑎𝑟𝑒,
𝑐𝘩𝑎𝑢𝑓𝑓𝑜̈𝑟𝑒𝑟 𝑜𝑐𝘩 𝑜̈𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟.
Vi erbjuder tjänster för bygg och anläggning, vägunderhåll samt för jordbruksnäringen, som exempelvis:
~ Transporter med tippekipage med ballast och jordbruksprodukter mm
~ Lastväxlare och maskinsläp
~ Uthyrning av växelflak samt containers
~ Livsmedelstransporter

Varmt välkommen med din ansökan till maskin@nordberghs.se

