
Vi söker en Transportledare - ”Ansvarsfull, kompetent och seriös”. 

Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB fortsätter att modernisera verksamheten, vi söker 
därför ytterligare en Transportledare till vårt kontor i Örebro. Vi är ett av Örebros större entre-
prenad- och åkeriföretag med mer än 100 medarbetare och en omsättning på över 200 MKR. 

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren Transportplanerare som blir en del i vår centrala transportledning. Du får 
tillsammans med våra övriga transportledare ansvar för att planera, leda och följa upp de dagliga 
transporterna samt att bevaka våra maskiner och uppdrag ute hos våra kunder.
En viktig del i tjänsten är också att skapa och bevara goda relationer internt och med företagets 
kunder och du bör därför vara positiv och utåtriktad. Även administration och fakturering ingår i 
arbetet varför du måste ha god datavana.
Som person ska du ha stort kundfokus och besitta en social förmåga. Samarbete är nyckeln till 
framgång hos Engströms. Du kommer också att vara delaktig i vårt arbete att digitalisera vårt bolag 
i syfte att öka kundvärdet samtidigt som vi förenklar och effektiviserar vårt dagliga arbete inom 
ramen för Transportledning.
Vi tror att du har flerårig branscherfarenhet, och att du har god geografisk kännedom om Örebro 
och Mellansverige. Vi erbjuder omgående anställning och bra anställningsvillkor.

Kravprofil
– God kommunikativ förmåga.
– Goda kunskaper om maskiner/fordon inom entreprenad- och åkeri.
– Du skall vara tydlig, kunna ta egna beslut och initiativ.
– Mycket god lokalkännedom, Örebro/Mellansverige.
– Strukturerad, administrativ, serviceinriktad.
– Behärska svenska i tal och skrift då du kommer att ha daglig kontakt med kunder.
– Datavana med goda kunskaper i MS Office, Transportledningssystem (ex.Hogia Mobilast/G4)

Personlig profil
Vi tror att du är en serviceinriktad, social och självständig person med positiv attityd och stor för-
måga att samarbeta. Som Transportledare har man många kontakter med kunder och yrkesförare. 

Det är viktigt att vara serviceinriktad och kunna överblicka flera saker samtidigt. 
Du skall vara målinriktad, strukturerad och kreativ.

Vid frågor gällande tjänsten, kontakta oss via epost peter.larsson@engstroms.eu eller 
telefon 019-16 64 80.
Din ansökan skickas till ovannämnda e-mail, senast den 25 september.


