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Industrisanerare/Sugbilschaufför sökes till DK Sanering AB
DK Sanering söker en ny medarbetare som vill arbeta som industrisanerare/Sugbilschaufför.
Med vår samlade kompetens erbjuder vi våra kunder industri- och asbestsanering, vacuumsugning,
torrblåsning och högtrycksspolning över hela stor-Stockholm men du kommer att utgå från
Södertälje. Vi har en positiv och modern företagspolitik som sätter arbetstagarna i centrum och
försöker variera arbetsuppgifterna. Vi är anslutna till specialserviceföretagens kollektivavtal.
Som anställd hos oss kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter, vilket också
innebär problemlösning, kundkontakter och färdigställande av uppdrag. Tjänsten kräver god fysik
då det är ett tungt arbete och chaufförsbiten endast är en del av tjänsten, det är också av stor vikt
att du känner och tar ansvar samt kan arbeta självständigt. För att trivas hos oss är det bra om du
gillar utmaningar där kreativitet, problemlösning och personlig lämplighet är viktiga egenskaper.
Välkommen med din ansökan samt CV, intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan
komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Välkommen med din ansökan via www.sortera.se under ”Jobba på Sortera” och tjänsten
Sugbilschaufför senast den 22 oktober.

Kvalifikationer/krav för tjänsten:
• Körkort: B och C
• YKB
• Goda kunskaper i svenska då arbetet
innebär mycket kundkontakter.
• Minst 1 års erfarenhet av lastbilskörning
Meriterande:
Erfarenhet av saneringsarbete

Arbetstid:
Heltid 40 tim/vecka (Må-Fr: 06.00-15.00)
Anställningsform:
Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön:
fast lön enligt överenskommelse.
Kontakperson:
Kim Åkerberg 070–918 10 14

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina 3 affärsområden (Recycling, Industry och Trading)
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra
drygt 200 anställda och en omsättning överstigande 600 miljoner bedriver vi verksamheten i egen
regi från försäljning, insamling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i
norr till Ystad i söder. 2016 återvann Sortera över 99 % av allt insamlat material. Sortera verkar under
varumärken såsom Sortera, BIG BAG, DK Sanering, Vacuo, Åkerisäcken och Eco-Chain.

sorterar för miljön

Sortera Skandinavien AB | Box 92151 | 120 08 Stockholm
Ordertelefon: 020–15 16 17 | info@sortera.se | www.sortera.se

