SELVSTÆNDIG CHAUFFØR MED ET HØJT SERVICENIVEAU
Hvem er vi
Rytter Koncernen er den gode blanding af iværksætterens vildskab og fagmandens kølige overblik.
Koncernen er specialiseret inden for transport, køreplader, jordboring, miljø- og geoteknik,
maskinudlejning, m.m. Dertil råder Koncernen over en håndfuld grusgrave i Nord- og Midtjylland.
Om jobbet
Du vil blive ansat i Kristian Rytter A/S, hvor vi har en afdeling, der beskæftiger sig med miljøvenlig
rengøring af bl.a. nedgravede affaldssystemer, her vil du indgå i vores etablerede vasketeam.
Din rolle vil primært bestå i at servicere vores kunder med rengøring af affaldssystemer. Rengøringen
foregår via vores vaskebiler, som rummer specialiseret udstyr til lige netop disse opgaver. Da vi har
kunder i hele Danmark, skal du påregne 40-50 rejsedage om året.
Dertil skal du forvente længere arbejdsdage og mindre ferie i perioden maj-september, da vi i denne
periode har rigtig travlt.
Hvad forventer vi
Det er et krav, at du har lastbilkørekort (kategori C), certifikat til kran (certifikat D) samt chauffør
uddannelsesbevis.
Vi forventer, at du kan handle selvstændigt og ansvarsfuldt. Der kan opstå situationer, hvor der skal tages
hurtige beslutninger, og her er det vigtigt, at du kan opretholde overblikket og træffe beslutninger på
egen hånd.
Vi har brug for en serviceminded medarbejder, som forstår, at kunden er i centrum, og som er villig til at
gå et ekstra skridt for at kunden er tilfreds med opgaven.
Hvad tilbyder vi
Vi tilbyder dig at blive en del af en virksomhed, der er i konstant udvikling. Vi har højt til loftet, er en flad
organisation, og du vil med garanti få gode kollegaer. I Rytter Koncernen behandler vi hinanden med
respekt, og vi har et godt sammenhold.
Vi tilbyder gode lønforhold med tilhørende pension og sundhedsordning.
Sådan søges jobbet
Send din ansøgning og dit CV på mail til: info@jsk-cleaning.dk.
Har du supplerende spørgsmål til stillingen, kan Thomas kontaktes på tlf. 30926858
Ansøgningsfrist og ansættelsesdato
Vi indkalder til samtaler løbende, og ansætter når vi har det helt rigtige match.
Så send allerede din ansøgning afsted i dag.
Vi glæder os til at høre fra dig.

