
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 
nattchaufförer i Norrköping & Linköping.  

 
Bor du i Norrköping eller Linköping med omnejd? Brinner du för 
service och kvalitet? Vi söker nu CE-chaufförer.  
 
Sune Jansson Åkeri AB bedriver åkeriverksamhet med Uddevalla 
som stationeringsort. Vi kör i huvudsak inrikes linjetrafik för DB 
Schenker. Verksamheten är inriktad på transport av stycke- och 
partigods.  

Vårt mål är att ge kunderna bästa möjliga service och vi arbetar aktivt med rationella och 
effektiva lösningar när det gäller samtransporter.  
 
Har du CE-kort, YKB och följande egenskaper? 
 

✓ Plikttrogen 
✓ Noggrann 
✓ Ansvarstagande 
✓ Lika lätt för att arbeta självständigt som i grupp 
✓ Glad och positiv – ser lösningar i stället för problem 
✓ Respekterar och följer lagar och förordningar samt företagets interna regler och 

rutiner – och sist men inte minst – är flexibel och INTE rädd för förändringar 
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning 6 mån. 
Arbetsuppgifterna innebär att köra s.k. bytestrafik mot Göteborg och/eller Uddevalla. I 
arbetsuppgifterna ingår även lastning och lossning av styckegods på terminal. Arbetstiden är 
schemalagd kväll/natt.  
 
Du behöver kunna köra lastbil med släp och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med 
vår typ av gods. Då arbetet kräver samarbete med kollegor, kundkontakt samt självständigt 
arbete, lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.  
 
Lön enligt kollektivavtal och tillträde enligt överenskommelse. Arbetet kräver att du har 
datorvana, behärskar svenska i tal och skrift samt har full behörighet:  
 

✓ CE-kort 
✓ YKB 
✓ ADR 
✓ Truck-kort 
✓ Digitalt förarkort 

Ev. frågor gällande tjänsten och arbetsuppgifterna besvaras av arbetsledare Mikael Holm 
mellan kl. 07:00 – 16:00 på telefon 070-649 04 23. 

För att ansöka går du in på vår hemsida www.janssonakeri.se under kontaktsidan finner du 
lediga tjänster samt ett ansökningsformulär. Bifoga CV och Personligt brev, där du motiverar 
varför du är rätt person för oss. Märk din ansökan Norrköping. Ansökan direkt via epost 
skickas till Johan Dahlborg, personalansvarig: johan.dahlborg@janssonakeri.se  
 
Sista ansökningsdag är 22 december 2021 - men vänta inte - urval sker löpande.  
 

Vi ser fram emot att höra från dig! 
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