Rimbo Jord tillverkar och förädlar jord-, sand- och krossprodukter, i första hand till golfoch anläggningskunder. Vi arbetar främst mot Storstockholmsområdet och Uppland,
och har även en växande marknad i södra Norrland. Vintertid har vi stora åtaganden när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Företaget är beläget i Rimbo
i Norrtälje kommun. Rimbo Jord består av Rimbo Jord & Maskiner AB, Rimbo
Jordförsäljning AB och RJM Transporter AB. Rimbo Jord har varit verksamt
som AB sedan 1971 och sysselsätter för närvarande ca 60 personer varav 33 fastanställda. Företagen omsätter tillsammans ca 70 mkr med
en förväntad omsättningsökning på 15-25% närmaste åren.

Transportchef
Vi förstärker vår organisation med en nyinrättad heltidsbefattning som Transportchef. Transportchefen ingår i den förstärkta ledningsgruppen och är en av spindlarna i nätet som har till uppgift att
koordinera våra bilar och chaufförer. Du ser till att arbetet flyter som det ska och tar tag i problem
som dyker upp samtidigt som du är ett stöd för våra chaufförer så att de kan leverera med bästa
service med bästa kundnytta i fokus.
I befattningen ingår kontakter med både kunder och transportörer samt arbete med offerering av
transporttjänster och företagets transportsektor, kvalitetsfrågor och deltagande i utveckling av befintlig resursanvändning. Du har moderna kunskaper med ett starkt intresse för att transporter ska
planeras så att de blir både effektiva och billiga kombinerat med ett miljövänligt tänkande.
Personliga egenskaper / Bakgrund
Du ska ha genomgått en relevant utbildning inom logistik /transportledning samt ha några års erfarenhet från transportledning. Vi utgår från att du har ”Åkarjuridik” i botten med relevanta kunskaper
inom lagar och arbetsrätt. Du är en organisatör och behärskar hantering av lastbilar och släp och
gillar direktkontakter med våra chaufförer och åkerier. Vi tror att du är professionell och driver ditt
ansvarsområde på ett prestigelöst och affärsmässigt sätt med en hög grad av social kompetens.
Du är strukturerad, effektiv och noggrann och klarar av att identifiera problem på ett kreativt och
lösningsinriktat sätt. Då det även ingår en del säljrelaterade kundkontakter i jobbet är det viktigt att
du trivs i en kundnära roll.
Närmare information
Vill du veta mer om tjänsten och företaget är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Donald
Mannerdahl på telefon 08-446 19 60. Besök gärna även www.rimbojord.se
Ansökan
Sänd din ansökan med personligt brev och CV till:
ansokan@mannerdahl-rekrytering.se märkt ”Transportchef” senast den. 9 januari 2008.

