
Lastbilchauffør til materiel
med udgangspunkt fra vores afdeling i Hvidovre

Vi har travlt, og derfor søger vi to nye chauffører til at levere og afhente  
materiel hos Verdens Bedste Kunder - én til kørsel om dagen og én til natkørsel.

Arbejdsopgaver:
• Dit arbejde vil primært bestå af levering og  

afhentning af materiel til og fra kunders  
arbejdspladser samt transport mellem  
vore afdelinger

• Hvis kunden er tilstede ved levering skal du  
kunne instruere ham/hende i brug af materiellet

• Du er LOHKEs ansigt udadtil, så det er vigtigt at 
du er smilende og servicemindet

• Du skal holde lastbilen ren og pæn udvendigt og 
indvendigt.

Kvalifikationer:
• Det er et krav, at du har kørekort C + CE.
• Det er en fordel, hvis du har krancertifikat og  

farligt gods bevis
• Du skal have erfaring med maskintransport
• Du har truckcertifikat
• Du er fleksibel, glad og frisk af sind
• Du har lyst til at deltage i den fortsatte vækst og udvikling af LOHKE.

Team LOHKE tilbyder:
• 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.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Jan Jensen på tlf. 30 50 72 06. 

Send din skriftlige ansøgning hurtigst muligt mærket ”Chauffør” på e-mail til: job@lohke.dk 
- husk at skrive om du er interesseret i at arbejde dag eller nat. Vi gør opmærksom på, at vi 
afholder samtaler løbende.

LOHKE Materieludlejning as er en udlejningsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien og det 
offentlige, samt servicefagene - med særlig fokus på kvalitet. Vi henvender os specielt til den type af kunder der 
sætter pris på en personlig kontakt samt hurtig reaktionstid. Vi er i dag en flok på ca. 100 kollegaer, der utrætte-
ligt stræber mod at være nr. 1 i service og pålidelighed. Læs evt. mere på www.lohke.dk
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