Maintpartner AB är en svensk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på
att upprätthålla tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att
hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i
branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget. Idag är vi ca 160 anställda och omsätter ca 200
MSEK. Vårt huvudkontor är placerat i Karlskoga där merparten av verksamheten är belägen, vi finns
även i Stockholm, Arboga och Perstorp. Läs gärna mer på hemsidan www.maintpartner.se.

Vi söker transportarbetare till vår enhet i Karlskoga.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
 Arbetsuppgifterna kommer bestå av att utföra transporter med både hjullastare, traktor, truck
och lastbil, vilket kräver erfarenhet av dessa fordon samt olika transporter.
 Transporter sker både inom industriområdet och utanför Karlskoga.
Vi erbjuder dig:
 En ansvarsfull och självständig roll i ett dynamiskt och team med möjligheter till egen
utveckling.
 Att vara med att bygga upp och påverka en verksamhet att bli större, effektivare och
långsiktig.
 Ett aktivt arbete med varierande arbetsuppgifter och bra förmåner.
Dina kvalifikationer:
 Vi vill att du har B-körkort, CE-körkort, förarbevis motviktstruck upp till 18 ton, förarbevis på
hjullastare, YKB och ADR. S klass1 explosiv vara är meriterande.
 För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap, personkontroll kommer att utföras på de
aktuella sökande och godkänd personkontroll krävs för anställning. Du behöver vara
säkerhetsmedveten.
 Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Dina personliga egenskaper:
 För att arbeta som transportarbetare hos oss bör du vara samarbetsvillig, ansvarstagande,
noggrann samt ha förmågan att arbeta både självständigt och i grupp.
 Serviceinriktad med kunden i fokus.
 Säkerhetsmedveten, ansvarsfull, ordningsam samt genomför ditt arbete på ett noggrant och
effektivt sätt.
 Engagerad och motiverad.

För vidare frågor kontakta:
Teamchef Daniel Motin, Mobil 073 028 87 52
Fackliga företrädare:
IF Metall Mikael Otter, Mobil 070 230 72 48
Ansökan
Urval och tillsättning sker löpande, sänd ditt CV samt personliga brev till personal@maintpartner.se
märk ämnesraden med Transportarbetare och ditt namn.

