Karriär

Välkommen till Montrab!
Våra kunder tycker om oss och fler vill anlita oss för flytt- och monteringsuppdrag. Därför söker vi nu ytterligare medarbetare till vårt gäng!
Hos oss blir du en del av ett trevligt team, där varje person räknas. Vi ger dig
möjligheter att växa, ta ökat ansvar och utvecklas. Och kanske viktigast av
allt: att ha roligt på jobbet!
Var och en av våra anställda är viktiga pusselbitar i det som utgör Montrab.
För oss är det viktigt att alla känner sig sedda, uppskattade och delaktiga i
företagets väg framåt.
Så – kul att du är här! Vi ser fram emot att läsa din ansökan.

Lediga tjänster
C-kortschaufför
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chaufför hos Montrab har du ett varierande uppdrag där du hjälper
kunden i vardag och förändring. Du är serviceinriktad, vill alltid göra ett bra
jobb och gillar att arbeta fysiskt.
Du ansvarar för att fordonen hålls i mycket gott skick och att lasten stuvas
trafiksäkert. För att lastningen ska kunna ske på ett säkert vis kontrollerar du
alltid uppdragen tillsammans med kunden för att sedermera kunna ge instruktioner till expressarbetaren.

Sista ansökningsdag
18 april 2022
Varmt välkommen med din ansökan
till tjänstens kontaktperson –
Signe Bergström:
E-post: signe@montrab.se
Tfn: 073 536 66 44

Din trygghet är viktig för oss
Chauffören är den yttersta länken mot våra kunder. Det är givetvis viktigt att
du är införstådd i våra rutiner och processer, gällande flytt, montering och
arbetsmiljö. Därför får du under första veckorna internutbildning och har möjlighet att gå vid sidan av en av våra chaufförer för att lära dig mer om arbetet
ute hos kunderna. Trygghet är viktigt och ingen kan allt från början!
Kompetenskrav
C-kort är en förutsättning, liksom innehav (eller nära förestående innehav)
av yrkeskompetensbevis (YKB). Tidigare arbete inom flyttbranschen är
meriterande.
Personliga egenskaper
Du gillar kontakten med kunder och vill alltid överträffa deras förväntningar.
Du är prestigelös, social och är inte rädd för att ta i där det behövs. Montrab
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värdesätter högt att du är en samarbetsvillig person som förstår värdet av bra
teamwork.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är på heltid och placeringsorten är Borlänge. Vi tillämpar sex månaders provanställning, som därefter övergår i en tillsvidareanställning.
Passar det in på dig eller känner du kanske någon som du kan
tänkas rekommendera tjänsten till? Tipsa gärna!
Vid frågor, vänligen hör av dig till kontaktperson för tjänsten. Då tjänsten
kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, ser vi gärna att du skickar
in din ansökan så snart som möjligt.

Säljare och projektplanerare
Nu söker vi ytterligare en nyckelperson till en av våra viktigaste avdelningar!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säljare och projektplanerare hos oss på Montrab är du en nyckelperson
mellan kunden och de som utför våra tjänster.
Du ansvarar för försäljningen av våra tjänster, samt att uppdragen utförs
enligt beställning, med god ekonomi samt kvalitet i fokus. Du ser till att det
finns bemanning på alla uppdrag som tillhör dig. Du fakturerar engångsuppdrag löpande varje dag.
Vidare arbetar du med kvalitetssäkring och marknadsbearbetning i
Dalarna.

Sista ansökningsdag
18 april 2022
Varmt välkommen med din ansökan till
Tanja Friberg, som är kontaktperson för
denna tjänst:
E-post: tanja@montrab.se
Tfn: 070-284 68 89

Kompetenskrav
Du har som lägst gymnasieutbildning samt B körkort. Vi lägger stor vikt vid
dina personliga egenskaper. Vi värdesätter om du tidigare har arbetat i en
likvärdig roll inom städ eller flytt.
Du har god datorvana och har sannolikt jobbat i något slags affärssystem/crm. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Personliga egenskaper
Som person är du engagerad, gillar utveckling och tycker om att samarbeta
med andra. Du sätter alltid kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt
arbete. Du är positiv, flexibel och har en god känsla för service. Ditt sikte är
inställt på långsiktiga och goda relationer till både medarbetare och kunder.
Vi tror att du är en energisk, utåtriktad och prestigelös person som gillar ett
högt tempo, samtidigt som du är noggrann och kvalitetsmedveten.
Montrab värdesätter högt att du är en samarbetsvillig person som förstår
värdet av bra teamwork.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är på heltid och placeringsorten är Borlänge. Vi tillämpar sex månaders provanställning, som därefter övergår i en tillsvidareanställning. Vid
frågor, vänligen hör av dig till kontaktperson för tjänsten.
Passar det in på dig eller känner du kanske någon som du kan
tänkas rekommendera tjänsten till? Tipsa gärna!
Då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, ser vi gärna
att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Spontanansökan
Även om vi inte har några lediga tjänster ute,
eller om de som finns inte passar dig, är vi alltid
öppna för duktiga människor. Skicka gärna en
spontanansökan om du ser att du skulle passa
inom något av våra verksamhetsområden.
Mejla din ansökan till tanja@montrab.se

Sommarjobba på Montrab
Vi söker just nu sommarjobbare till våra
verksamhetsområden Flytt och Montering samt
Städtjänster.
För ansökan till Flytt och montering:
mejla signe@montrab.se
För ansökan till Städtjänster:
mejla tanja@montrab.se
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