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Chaufför – en hållbar karriär hos Sortera Recycling väntar på dig! 

Härligt att du hittade hit! Kanske söker du efter ditt nästa steg i karriären? 

Sortera Recycling är en branschledande och stabil arbetsgivare som befinner sig i en 
spännande expansionsfas och söker fler utåtriktade chaufförer som vill vara med och driva vår 
verksamhet framåt!

Vi söker dig som har C-körkort och YKB, det är en fördel om du har ADR och erfarenhet av 
kran, men det viktigaste för oss är att du liksom vi är engagerad till att bidra till ett mer 
hållbart Sverige. Vi söker dig som är ansvarsfull och gärna gör det lilla extra för våra kunder.

I verksamheten i Malmö blir du del av ett sammansvetsat team där alla är en lika viktig del av 
kedjan. Vårt gemensamma mål är att sätta kunden i fokus och skapa långsiktiga relationer, där 
du som chaufför är vårt ansikte utåt i mötet med våra kunder.

Låter det som något för dig? Då ska du definitivt läsa vidare!

Framtiden är ljus på Sortera Recycling

Att det går bra för oss på Sortera Recycling ska vi inte sticka under stolen med. Idag hjälper vi 
organisationer i byggavfallssektorn runtom i Stockholm, Göteborg och Malmö att återvinna 
sitt avfall. Verksamheten i Skåne är vårt senaste tillskott i bolaget. Vi vill ge dig möjlighet att 
växa med oss!

En långsiktig karriär

Vi vill att du som medarbetare ska stanna länge hos oss och välkomnar dig därför till en 
arbetsplats med positiv företagskultur, där du får mycket goda möjligheter att växa. Vi är 
stolta över den familjära stämning vi har i företaget och för att bibehålla den ordnar vi med 
jämna mellanrum roliga aktiviteter för våra medarbetare. Vårt mål är att du ska trivas och vilja 
stanna länge hos oss.
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Ansökan och frågor om tjänsten

Har vi lyckats inspirera dig till att välja Sortera Recycling som din nästa arbetsgivare? Vi 
hoppas det! Mejla din ansökan men CV och personligt brev till jobba@sortera.se, märk 
ansökan med ”Chaufför Malmö”.

Sitter du på mobilen utan tillgång till ditt CV och personligt brev? Ingen fara! Fyll i formuläret här på 
hemsidan och komplettera med dokumenten i efterhand.

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till Joakim via  
joakim.fromberg@sortera.se. 

 
Vi ser fram emot din ansökan!

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) 
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg- & anläggningsavfall i Sverige. Med över 
300 anställda och en omsättning på ca. 1 miljard (2018) bedriver vi verksamheten i egen regi från 
försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle 
i norr till Ystad i söder. Sortera strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören i branschen och 
ständigt minska utsläpp och miljöpåverkan i samtliga våra verksamheter.


