
 
 

Kranbilschaufför som utgår ifrån vår anläggning i Årsta 

Lantz Järn & Metall AB grundades 1998 av Daniel Lantz och bolaget har sedan dess mottagit och 

återvunnit skrot från såväl privatpersoner som företag. Målsättningen har från dag ett varit att 

tillvarata potentialen i förbrukade produkter i syfte att kunna förse industriella verksamheter likt stål- 

och järnverk med regenererade råvaror som kan användas vid tillverkningen av nya produkter. 

Ditt fordon är din arbetsplats, och du kommer att utgå ifrån vår anläggning i Årsta. Du kommer att 

ingå i ett arbetslag om 6 chaufförer. 

Rollen 

Arbetet innebär primärt:  

- Godshämtningar med kranbil hos såväl privatpersoner som företag. Du lastar deras material 

och levererar till våra egna anläggningar och/eller externa återvinningscentraler. 

- Lastväxlarjobb – utplacering, tömning och hämtning av lastväxlarcontainrar. 

Vi ser gärna att du är en social och serviceinriktad person med en fallenhet för god kundkontakt. 

Rollen kräver att du är noggrann, riskberäknande samt ser problemlösning som en naturlig del av ditt 

arbete. Det är också viktigt att lasset behandlas med respekt för sitt värde. 

I den här tjänsten så kommer du i huvudsak arbeta självständigt men det är viktigt att du har bra 

samarbetsförmåga då du är en viktig kugge i vårt transport-team. Ansvarstagande och driv är till din 

fördel. Fordonet ska hållas rent och snyggt och framföras på ett professionellt sätt – vi värnar om 

vårt starka varumärke, och du ska därför vara en person som vårdar det. 

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper 

- CE-körkort 

- Erfarenhet av att köra kranbil 

- Goda kunskaper i svenska språket 

- Serviceinriktad 

- ADR är meriterande 

Du erbjuds 

En anställning i ett tryggt och stabilt företag.                                                                  

Heltid/tillsvidareanställning (provanställning 6 månader)                                                             

Arbetstider kl 07.00-16.00                                                                                                                                

Tillträde enligt Ö.K. 

Ansökan 

Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att maila: mikael.larsson@lantzmetall.se                                                                       

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. 

Välkommen med din ansökan. 
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