Lastbilchauffør til entreprenørmateriel
Vi har travlt, og søger derfor chauffører til at levere og afhente materiel
- primært i Storkøbenhavn samt øvrige Sjælland.
Arbejdsopgaver:
Som chauffør i Team LOHKE vil dit arbejde primært bestå af levering og afhentning af materiel og letvogne til og fra
kunders arbejdspladser samt transport mellem vore afdelinger. Du kommer også til at til- og afkoble vores letvogne.
Hvis kunden er til stede ved levering skal du kunne betjene og instruere i brugen af materiellet.
Du er LOHKEs ansigt udadtil, så det er vigtigt at du er smilende og serviceminded for vi har Verdens Bedste Kunder!
Om dig:
• Det er et krav, at du har kørekort C + CE og truckcertifikat
• Det er en fordel hvis du har krancertifikat samt erfaring
• med maskintransport
• Du er fleksibel, glad og frisk af sind
• Du taler og skriver dansk
• Du er serviceminded og en teamplayer, der har lyst til at deltage i den
fortsatte vækst og udvikling af Team LOHKE, hvor vi vægter at det skal være
sjovt at gå på arbejde.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Jan
Kim Jensen på tlf. 30 50 72 06.
Send din ansøgning - hurtigt muligt - mærket ”Chauffør” på mail til: job@lohke.dk.
Alle ansøgninger behandles fortroligt og vi overholder selvfølgelig gældende regler
om persondata. Vi gør opmærksom på, at vi afholder samtaler løbende.

Om LOHKE:

Team LOHKE tilbyder:

LOHKE Materieludlejning as er en udlejningsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien og det offentlige, samt
servicefagene - med særlig fokus på kvalitet.
Vi er i dag en flok på ca. 100 kollegaer, der
utrætteligt stræber mod at være nr. 1 i service
og pålidelighed.

• En sjov og spændende hverdag, hvor to
dage aldrig er ens
• Gode kollegaer, der altid møder dig med
et smil
• Gode ansættelsesvilkår med pensionsordning og sundhedsordning.

LOHKE Materieludlejning
Valseholmen 14 I 2650 Hvidovre
Tlf. 70 20 62 42 I info@lohke.dk
www.lohke.dk

