
Rolf Viebke Åkeri AB är ett lönsamt och framgångsrikt företag inom 
inom transportbranschen. Bolaget, som har AAA-rating, har idag c:a 30 bilar 

och c:a 60 anställda och verkar framförallt inom transporter av livsmedel. 

 

Vi söker  

Transportledare 

Arbetsuppgifterna består i daglig planering och styrning av fordon och chaufförer. I detta ingår schemaläggning 

och att tillse att gällande lagar och förordningar följs, men också  t ex att åkeriets körjournaler fylls i korrekt.  

Du medverkar till att faktureringsunderlag lämnas till ekonomiavdelningen enligt gällande deadlines,  

kontrollerar avräkningar, registrerar avvikelser och rapporterar till uppdragsgivaren på överenskommet sätt.  

I samråd med fordonsansvarig planerar du så att fordon hålls tillgängliga för besiktning-, service- eller 

reparation och vid tillbud ombesörjer du vid behov nödvändig hjälp och eventuella ersättningsresurser. 

Självklart är du också dina kollegor behjälplig vid arbetstoppar och/eller om någon är frånvarande och ibland 

kan det också bli nödvändigt att sätta sig bakom ratten och göra någon kortare körning.   

 

 

Din profil 

Du har dokumenterad relevant erfarenhet från liknande arbetsuppgifter samt har vana från Officepaketet och 

framförallt Excel och Word. Tidigare erfarenhet från transportplaneringsystem kan vara meriterande då åkeriet 

överväger att införa någon form av systemstöd för att effektivisera arbetet och för att kunna framföra våra 

tunga fordon är C- eller CE-behörighet önskvärt.   

Som person är du energisk, ordningsam, noggrann och lösningsorienterad. Du är stresstålig och har förmåga att 

arbeta självständigt vad avser att planera, organisera och prioritera och då tempot stundtals kan vara högt är 

det viktigt att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt.  Vi fäster stor vikt vid ett personligt engagemang!  

 

Ansökan 

Låter det spännande? Skicka då snarast in din ansökan i form av CV och ett personligt brev till info@ganska.se, 

som bistår oss i rekryteringen. Ange löneanspråk och när du kan tillträda tjänsten.  

 

Pga hög arbetsbelastning undanber vi oss telefonsamtal utan önskar att all kontakt sker via angiven e-

postadress!  

mailto:info@ganska.se

