
Chauffør med B/E kørekort og håndværksmæssig erfaring 
Har du hænderne godt skruet på og erfaring i kørsel med anhængere? Er du fleksibel, og kan du 
holde hovedet koldt når der er travlt og det indimellem driller lidt? 
 
Så er det måske lige dig vi søger. Vi står nemlig over for at udvidede vores kørselsafdeling med 
endnu en chauffør med B/E kørekort, til kørsel, opstilling samt tilslutning af skurvogne.  
 
Primære arbejdsopgaver: 

 Kørsel med skurvogne 
 Opstilling samt tilslutning af skurvogne 
 Fejlsøgning og reparation af skurvogne 
 Mindre EL opgaver med 230 V og 400 V (ikke installatør opgaver) 
 Mindre VVS-opgaver ved tilslutning af vand og kloak 
 Kundepleje når du møder kunden ved levering og afhentning af skurvogne  

 
Profil 
Du har flere års erfaring i kørsel med anhænger, og er god til at planlægge din egen tid. Du er 
ansvarsbevidst, og sætter en ære i at udføre opgaverne til kundens tilfredshed. Hver dag møder du 
nye kunder, som glæder sig til at du kommer og løser deres problem med et smil. Det ser du som en 
spændende udfordring, der kan løses med dit gode håndelag og din erfaring fra andre opgaver 
lignende opgaver med EL og VVS. Din fleksibilitet gør, at du ikke bliver frustreret over ændringer i 
planlægningen, og du er frisk på at tage en lang arbejdsdag, når der er brug for det. Med vores 
firmabil kan du ofte begynde arbejdet fra din bopæl. Du kører på Sjælland med Gadstrup som 
udgangspunkt.  
 
Vi tilbyder: 

 Et alsidigt job i en spændende virksomhed med stor vækst 
 Fastansættelse med en ugentlig arbejdstid på 37 timer 
 Gode kollegaer og ordnede arbejdsforhold 
 Gratis kaffe, brød og frugt samt to årlige firmaudflugter 

 
Om os 
Karlsvognen startede i år 2001 og udlejer en bred vifte af letvogne til private og erhverv. Vi råder 
over mandskabsvogne, køkkenvogne, kontorvogne, toiletvogne, beboelsesvogne og badvogne. 
Hvert år vækster vi med ca. 80 nye vogne. Det vigtigste for os er at levere god service og løse 
opgaverne, til kundens tilfredshed. Læs mere om os her: https://karlsvognen.com/info/om-karlsvognen 

 
Start 
Hurtigst muligt – vi venter dog gerne på den rette person.  
 

Interesseret? 
Vi holder samtaler løbende, så send os din ansøgning hurtigst muligt til: lej@karlsvognen.com. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ejer Lennart Holm mellem kl. 7 og 16 på 
tlf.: 61261962. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 


