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Lastbilschaufför sökes till Sortera Skandinavien AB
Sortera Skandinavien AB söker nu lastbilschaufförer som ska utgå från vår avfallsanläggning i Jordbro
industriområde. Som chaufför på Sortera kan du komma att köra lastväxlare med eller utan släp,
liftdumper eller kranbil. Sortera kännetecknas av en mycket hög servicenivå och god stämning.
Som chaufför är det viktigt med ett nära samarbete tillsammans med transportledare, förare,
anläggningsteamet och övriga medarbetare på Sortera.
Du som söker ska ha C-körkort och YKB. Du har mycket god serviceförmåga och gillar att hjälpa
dina kollegor. CE kort är meriterande.
Vi är ett väldigt glatt gäng och att det är viktigt att du har teamkänsla och är en person som bidrar
till den goda stämning vi har här.
Om du har några funderingar gällande tjänsten är du välkommen att kontakta My Salling på
telefonnummer 070–863 54 16. Skicka din ansökan via vår hemsida www.sortera.se om du vill vara
en del av detta företag. Vi kommer att hantera din ansökan och kontakta dig om du är aktuell för
en intervju senast tvåveckor efter att annonsen löpt ut.

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina 3 affärsområden (Recycling, Industry och Materials)
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra
drygt 300 anställda och en omsättning överstigande 800 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, Eco-Chain och DT Recycling.
2017 blev Sortera utsett till Superföretag av Veckans Affärer.
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