
 

 

 
 
Stena er det gjenvinningsselskapet som skaper mest verdi for sine kunder takket være sin 
ekspertkunnskap, sitt fokus på kunderelasjon og sin ambisjon om å gjøre forretninger på en 
bærekraftig måte.  
Les mer på www.stenarecycling.no 
 
Deler du vår lidenskap for bærekraftige forretninger? Vår jobb tar aldri slutt... -It starts here.  
Vi satser videre og til vår filial i Kristiansand, søker vi en  
 

trygg og serviceinnstilt sjåfør 
 
Vår dyktige sjåfør går snart i pensjon, og vi leter etter deg som skal ta over hans arbeidsoppgaver.  
Å være sjåfør hos oss handler dog ikke kun om å kjøre bil. Det handler om vilje og engasjement.  Om 
å bry seg om kunden og yte den ekstra service som vi ønsker å være kjent for. Om å ha et ønske om 
å gjøre en forskjell. Om å ha ambisjoner om å jobbe smartere, lykkes bedre og alltid utvikle seg – og 
oss.  
Vil du være med på reisen? It starts here. 
 
Vi opererer i en konkurranseutsatt bransje og har en fantastisk mulighet til å gjøre det lille ekstra som 
utgjør hele forskjellen for våre kunder. Vi bygger vår virksomhet, vår kunderelasjon og Stenas 
varemerke på en profesjonell måte. Vi leter etter deg som forstår hva vi mener når vi skriver dette og 
som ønsker å bidra!  
 
Hos oss blir du en del av et miljø der lagånd, energi og humor verdsettes høyt. 
Din arbeidsoppgave vil primært være å bemanne vår krokbil med kran. Du planlegger og utfører 
dagens oppdrag. I tillegg vil arbeidsdagen kunne bestå av demontering/rivning for våre kunder og 
samarbeidspartnere, sortering og bearbeiding av materiale, skjærebrenning, samt maskinføring av 
truck, hjullaster og lastebilkran.  
 

Vi ser etter deg som:  

 alltid er hyggelig og forstår å skape sterke relasjoner 

 er strukturert og selvstendig  

 er fleksibel og ikke redd for å ta i et tak! 

 har høy arbeidsmoral og et godt humør 

 har kunnskap om logistikk og transportløsninger  

 gode norsk og engelsk kunnskaper 

 har førerkort klasse B og C  

 har kompetansebevis for yrkessjåfør, kode 95 

 har førerbevis på lastebilkran (G8) og truck (M4) 

 er sertifisert for varme arbeider  

 

Om du har erfaring fra gjenvinningsbransjen er det en fordel, men intet krav. Førerkortklasse CE, M2, 
M4 og ADR-bevis er en fordel, men heller intet krav.  
 

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser i et godt arbeidsmiljø i en spennende og fremtidsrettet 
bransje. Du vil ha base i Kristiansand, og du finner våre kunder på forskjellige steder i Agderfylkene. 
 
 

http://www.stenarecycling.no/


 

 

Kontakt for ytterligere informasjon:  
Ta kontakt med HR Manager Heidi Borgen på 93411362 eller heidi.borgen@stenarecycling.com  
Søknad og CV sendes til samme adresse. 
Søknadsfrist 22. september 2017 
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