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PREVEX AB söker en driftig och ambitiös Budbilschaufför till filialen i Helsingborg.
I augusti 2017 slog vi upp portarna för vår nya attraktiva yrkesbutik på Berga industriområde i
Helsingborg. Vi säljer alltifrån handverktyg, el- och luftmaskiner till infästningar och arbetskläder. Vi
söker nu en budbilschaufför som kommer att leverera gods runt om i Helsingborg med omnejd.
Arbetsuppgifter
Som budbilschaufför kommer du att tillbringa mycket tid ute på vägarna med att utföra leveranser till
våra kunder. Du kommer även att ha ett nära samarbete både butik och lagerpersonal i
Helsingborgsbutiken. I arbetsuppgifterna ingår:
 Packning och lastning av budbil
 Lägga upp körschema som är anpassat efter kunders behov med minsta möjliga
miljöpåverkan
 Tillsammans med fältsäljaren och dina övriga kollegor, driva traditionell utkörning av gods till
byggarbetsplatser, kundlager etc.
 Även enklare lagerarbete kan förekomma
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och känslan av att vilja göra det där lilla extra. Vi
söker dig som är driftig, noggrann och uthållig och inte är rädd för att ta i. Det är viktigt att du är en
engagerad medarbetare som är närvarande och synlig för både kunder och kollegor. Rollen ställer
även höga krav på servicekänsla och förmågan att kunna skapa goda relationer med alla typer av
människor. Vidare ser vi gärna att du är ödmjuk, har ett logiskt tänkande och är en varm person med
gott hjärta och nära till skratt.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete och transportarbete är ett önskemål
• Erfarenhet från byggbranschen eller närliggande bransch är ett plus
• Grundläggande kunskaper inom datoranvändning
• Talar och skriver svenska flytande
• B Körkort är ett krav
• ADR-intyg och truckkort är önskvärt
Vad erbjuder vi dig?
Prevex AB är en järnhandel i tillväxt. Vi erbjuder ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag
med en trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling.
Fast lön.
Vi önskar tillsätta tjänsten omgående och intervjuar därmed löpande.
Du skickar din ansökan med CV samt foto, med e-post till jobba@prevex.se
Märk din ansökan: Budtjänst Helsingborg. Välkommen in med din ansökan.
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga”.
Samtal undanbedes vänligt.

