
Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede och behöver förstärka 
ledningen på våra enheter i Västsverige – Göteborgsområdet. Skulle 
du kunna tänka dig att få en nyckelroll hos en av Nordens ledande 
leverantörer inom distribution av farligt gods?

Du erbjuds en spännande utveckling som kan leda fram till tjänsten som driftschef på en av 
våra enheter i Västsverige (i Göteborgsområdet). Som driftschefsassistent hos SKANOL får 
du alla möjligheter att utnyttja dina talanger inom ledning. Tillsammans med driftschefen 
kommer du att spela en central roll i den dagliga driften. Du rapporterar till driftschefen. 

Dina främsta arbetsuppgifter är bland annat:
• Rekrytering, ledning och utveckling av Nordens bästa tankbilschaufförer
• Säkerställande av effektiv distribution 
• Ansvar för bemanning, semesterplanering och kontinuerlig optimering av arbetsscheman 
   och utnyttjande av materiel
• Stort fokus på förebyggande säkerhet

Du motiveras av:
• Händelserika och mycket omväxlande arbetsdagar i högt tempo 
• Praktiska arbetsuppgifter inom transport och distribution 
• En prestationsinriktad företagskultur där resultat och yrkesskicklighet räknas 
          
Din bakgrund:
• Du har praktisk erfarenhet av ledning av chaufförer
• Som person är du tålig och mogen och har positiv genomslagskraft
• Bra kommunikationsförmåga
• Lätt att få folk med dig
• Hög arbetskapacitet och flexibel inställning till din arbetstid

Din profil:
• Din utbildningsbakgrund spelar inte så stor roll
• Det är en fördel, men inte ett krav, om du har erfarenhet av transport- och 
   logistikbranschen 
• Du är van vid att jobba med it-baserade verktyg som MS Office-paketet
• Du har hög arbetskapacitet och flexibel inställning till arbetsuppgifter och arbetstid 
      
Ansökan märkt Driftschefsassistent med bifogat cv skickas per mejl till hr@skanol.com. 
Ansökningarna behandlas löpande. För närmare information, kontakta driftschef Peter 
Thureson på telefon 070-156 18 11 eller HR-chef Majbrit Christensen på telefon +45 24 
64 05 03. 
 
Vi ser fram emot att höra av dig.

SKANOL är en av Nordens 
ledande leverantörer av 
kompletta logistiklösningar 
inom distribution av farligt 
gods på tankbil.

SKANOL är danskägt. Vi råder 
över 140 tankbilar och 
sysselsätter ca 200 
medarbetare i Danmark, 
Sverige och Norge.

www.skanol.com

Driftschefsassistent  

- med avancemangsmöjligheter


