SLL Energi & Infrastruktur är en etablerad totalentreprenadsaktör med lång erfarenhet inom energi och infrastruktur, där bolaget
ansvarar för hela arbetsprocessen - från projektering till byggnation och underhåll. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster
inom affärsområdena anläggning, kraft och telekom. SLL har 40 anställda, huvudkontor i Trollhättan och verksamhet i hela
Sverige. 2017 hade SLL en omsättning på drygt 115 miljoner SEK. Läs mer på www.sllab.se.

För att kunna möta en ökad efterfrågan och för att stärka vår organisation söker vi:

LASTBILSFÖRARE
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en heltidstjänst där huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar interna och externa uppdrag
med transporter av maskiner, material, grusmassor, kranbilskörning (18 ton/m) etc. till projekt inom
anläggning, kraft och telekom. Arbetet bedrivs självständigt med företagets lokaler i Frändefors som
utgångspunkt.
Arbetet sker främst i Västra Götalands län och arbetstiden är huvudsakligen förlagd måndag-fredag.
Vi har ett brett tjänsteutbud i verksamheten där vi ofta levererar en helhetslösning till våra kunder,
vilket möjliggör omväxlande arbetsuppgifter genom att kombinera lastbilskörning med assistans vid
anläggningsarbete, maskinarbete, styrd borrning, tryckningar m.m.

Erfarenheter
Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet av lastbilskörning (vana med bil och släp). CE-körkort samt
YKB är ett krav. Maskinkort, truckkort, ADR är meriterande.
Utvärderingen lägger stor vikt vid personlig inställning och engagemang snarare än bakgrund. Du
kommer få kompletterande utbildningar av oss om så krävs.

Egenskaper
Vi är ett entreprenöriellt familjeföretag som konkurrerar med de stora aktörerna om de största
kunderna. Vi söker därför dig som är driven och självständig person som kan och vill ta egna initiativ.
Du ser fördelarna med att planera ditt arbete, tycker om problemlösning och är ansvarstagande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter självständighet,
engagemang, laganda, lojalitet och pålitlighet.
Bostadsorten är inte avgörande men av praktiska skäl är det en fördel att ha Frändefors inom rimligt
avstånd.

Skicka in din ansökan på

www.sllab.se/ansökan

