GDL arbetar både lokalt och rikstäckande efter devisen – Trygg hela vägen.
Verksamheten består av ett starkt koncept med erbjudande inom transport-, maskin- och
logistiktjänster. GDL är etablerat på 19 orter i Sverige och omsätter ca 3,2 miljarder SEK.
Huvudkontoret finns i Helsingborg. Våra värdeord Professionell, Engagerad, Pålitlig samt
Värdeskapande ska genomsyra hela vår verksamhet. Läs gärna mer om oss på www.gdl.se.

Med placering i Linköping söker vi en

Transportledare
Som Transportledare inom AO Bygg Anläggning och Miljö kommer du att vara med och utveckla vår
verksamhet som i huvudsak består av anläggningstransporter med inriktning container, slam och
spolentreprenader. Du får ett fritt och ansvarsfullt arbete med möjlighet att vara med och forma
verksamheten. Du kommer att arbeta med transportledning med såväl gamla som nya kunder.
I rollen som transportledare är du självgående, har förmåga att bygga goda relationer och hitta
lösningar som skapar mervärden för kunden. GDL erbjuder en intressant anställning med spännande
utmaningar. Du rapporterar till produktionschef.
Arbetsuppgifter
 Ordermottagning
 Transportplanering
 Fakturering
 Administrativa arbetsuppgifter
Personprofil
Vi ser gärna att du som söker har ett brinnande intresse för logistik. Du har erfarenhet av arbete
inom logistikbranschen och vill nu hitta nya utmaningar och utvecklas i ett snabbt växande företag.
Har du vana att arbeta i olika typer av IT-system och lätt för att ta till dig nya tekniska lösningar är
detta starkt meriterande.
Kompetenskrav
 Erfarenhet från Transport/Logistikbranschen, gärna inom slam och spolentreprenader
 Gymnasiekompetens
 Svenska samt engelska i tal och skrift
 Utbildning inom transport/management är meriterande
Arbetstid
Heltid 100%
Varaktighet
Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader
För att söka tjänsten sänder du CV + personligt brev senast 31 oktober 2017 till career@gdl.se
I ämnesraden skriver du Transportledare Anläggning Linköping. Vi hanterar ansökningar löpande, så
sänd gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid ytterligare frågor om tjänsten kontakta gärna
Distriktschef Niclas Bergqvist 013-355426

Varmt välkommen med din ansökan!

