Lesja Innkjøpslag SA er et samvirkeforetak der hovedvirksomheten er salg av landbruksvarer, byggevarer og
drivstoff. Selskapet driver også med tanktransport av melk for Tine, bulktransport av kraftfôr for Felleskjøpet
og busstransport for Innlandet Fylkeskommune. Vår transportvirksomhet markedsføres under navnet Lesja
Bilruter. Selskapet eies av 270 medlemmer som er gårdbrukere i Lesja .

Vi søker etter tankbilsjåfør i 100% fast stilling i Lom & Skjåk
Vi søker tankbilsjåfør for inntransport og levering av melk til meierianlegg på Øst- og Vestlandet. Stillingen er
fast og har stasjoneringssted i Lom & Skjåk. Du vil jobbe i turnus. Arbeid på andre stasjoneringssteder kan
forekomme.
Som tankbilsjåfør i Lesja Bilruter er du bedriftens ansikt utad på veien og ovenfor TINE's melkeprodusenter.
Renhold og vedlikehold av bilen er derfor en del av innebygde rutiner. I tillegg til effektiv utførelse av
sjåføroppdragene, har du ansvar for dokumentbehandling og rapportering både eksternt og internt.
Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•

Sjekke bil – korrekt rute og evt. endringer i rute - før innhenting av melk starter
Kvalitetssikre melken på tank i form av utseende, lukt og temperatur
Inntransport av melk
Levering til meierier
Andre transportoppdrag og forefallende arbeid etter behov
Vedlikehold av tankbil

Krav til kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•

Søkere må ha førerkort klasse CE
Gyldig yrkessjåførkompetansebevis og sjåførkort
Må kunne beherske norsk både muntlig og skriftlig
Erfaring med å kjøre med henger
Må kunne håndtere PC og IT verktøy

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Ansvarsfull
Strukturert og ryddig
Trives i et til tider hektisk miljø
Trives med å jobbe og samarbeide i et team
Fleksibel

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•
•

Moderne utstyr og biler
Opplæring i våre og TINE's rutiner
Ryddige arbeidsforhold
Konkurransedyktige lønnsbetingelser i tariffbedrift
AFP, pensjon og gode forsikringsordninger
Godt arbeidsmiljø
Turnus med friordninger

Tiltredelse snarest.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt transportsjef Dan Lyftingsmo Øwre på telefon: 959 41 521
Søknad og CV sendes på e-post til postmottak@lesja-innkjopslag.no innen 19.april 2022.
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