Vi mener at vi har de beste sjåførene, og det skal vi fortsette med.
Ønsker du å bli en av oss?
I Østkran har vi en kultur som preges av godt samarbeid og godt humør, vi er profesjonelle og høflige i møtet med kunden,
og leverer det vi skal til avtalt tid og kvalitet.
Vi har nå behov for flere kompetente og faglig dyktige, glade og ansvarsfulle sjåfører hos oss.
Og vi håper det er deg!
Vi lever av kundene våre, og det er svært viktig at du som representant for Østkran opptrer profesjonelt og høflig i
kundemøtene og følger de retningslinjer bedriften setter. Det er også helt vesentlig at du setter deg godt inn i HMS-krav
tilknyttet stillingen og følger de satte kravene gjennomgående i arbeidet ditt.
Arbeidstiden varierer noe fra dag til dag og fra sesong til sesong, men kjernetiden er dagtid mandag-fredag (07.00 – 15.00),
-i høysesong må det påberegnes noe overtid.
Fleksibilitet og god evne til samarbeid er svært viktig i denne stillingen. Teamarbeid og god kommunikasjon med dine
dyktige kolleger er også viktig, noe som innebærer at du forstår norsk godt. Videre er det viktig for oss at du har erfaring
med å kjøre budbil og korrekt sikring av last.
Vi kan tilby en solid og konkurransedyktig lønn under gode og ryddige arbeidsforhold.
Vi kan også skilte med bonusordning for våre ansatte og overtidsbetaling etter 37,5 t.
Våre sjåfører trives godt, og vi er veldig stolte av å kunne skilte med et kontinuerlig lavt sykefravær.
Krav til stillingen:
•
BE
•
Høy fagkunnskap
•
God kunnskap om HMS tilknyttet stillingen.
•
Sjåførkort
•
I denne stillingen er norsk muntlig / skriftlig et krav.
Med skriftlig menes forståelse av oppdragsbeskrivelser og evne til å melde inn avvik og uønskede hendelser på
norsk.
Ønskelig erfaring / kompetanse:
•
God geografisk kjennskap til Oslo og østlandsområdet.
•
Arbeid langs vei (kurs)
•
Erfaring fra transportyrket.
•
Kunnskap om og riktig utførelse av arbeidsoppgaver knyttet til HMS.
•
Kunnskap om kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Personlige egenskaper:
•
Er selvstendig
•
Er serviceinnstilt
•
Er strukturert og nøyaktig
•
Er løsningsorientert
•
God på gjennomføring og kommunikasjon
•
Godt humør, fleksibel og bidrar til godt arbeidsmiljø

Send mail merket BUDBIL som inneholder en kort søknadstekst og CV til kristine@ostkran.no,
eller ring 970 11 534 – du kan også søke via «utlyste stillinger»-knappen her: https://ostkran.no/karriere/
– vi ser frem til å høre fra deg!
Ønsker du å vite mer om oss sjekk ut våre hjemmesider ved å gå inn på ostkran.no, eller sjekk ut våre sider på plattformene
LinkedIn eller Facebook (Østkran AS).
Om ikke akkurat denne stillingen passet med dine kvalifikasjoner så er du hjertelig velkommen til å sende oss en åpen
søknad, dette gjør du her: https://ostkran.no/karriere/

