Ledigt jobb som maskinförare hos Pålab – Kungälv
Pålab’s moderna och gedigna maskinpark har bidragit till att företaget idag är en av Skandinaviens
marknadsledande pålningsexperter. Men det är inte maskinerna som uteslutet är den yttersta
anledningen till framgången utan det är främst den kompetensen personalen besitter som gjort att
Pålab ligger i framkant inom flera verksamhetsområden.

Pålab är i ett expansivt skede med många projekt av varierande art och storlek. Därför söker vi nu fler
erfarna maskinförare till vårt team. Som maskinförare hos oss kommer dina arbetsuppgifter variera
och vi söker därför dig som är bred i din kompetens. Som maskinförare på Pålab får du ett variationsrikt
arbete i hela Sverige. Ibland utför vi arbeten inomhus men främst kommer du att arbeta utomhus.
Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag. Du kommer ha mycket frihet under eget
ansvar. Har du erfarenhet av maskiner inom anläggning eller har du tidigare arbetat som maskinförare
och nu är sugen på en ny utmaning hos ett företag som har en mycket välkomnande och kamratlig
miljö? Strålande! Då gasar du med fördel på och skickar in din ansökan redan idag!

Vi är nyfikna på dig
Du som söker har med fördel 3 års erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
•
•
•
•
•

Schaktningsarbeten
Kabelgrävning
Dränering
Kanalisering
VA-arbeten och fibergrävning.

Du ska behärska både hjul- och bandgrävare i varierande storlekar och med rototilt. Vidare så är du
självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare. Du ska kunna
kommunicera obehindrat på svenska och engelska.

För att lyckas
Utöver dina personliga egenskaper och tidigare arbetslivserfarenhet ser vi gärna att du:
•
•
•
•

Är utbildad maskinförare
Kunna läsa ritningar, beskrivningar och byggritningar.
Kunna hantera laser och GPS utrustning
B-körkort

Om Pålab
Pålab är ett grundläggningsföretag som varit verksamt i branschen sedan 2003 och som idag ingår i
koncernen Nordisk Bergteknik. Bolaget är specialiserat inom pålning, spontning och grundförstärkning
över hela Norden. Utöver detta erbjuder bolaget också tjänster och utrustning för
grundvattensänkning, jordspikning och förstärkningsarbeten. Genom samarbete inom Nordisk
Bergteknik så kan bolaget leverera kompletta lösningar för avancerad grundläggning.

Läs gärna mer på https://www.palab.eu/

Övrigt
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och med tillträde snarast. Placeringsort är Kungälv. Pålab erbjuder
dig ett arbete där du får möjlighet att vara med på en spännande resa framåt samt både utmanas
och utvecklas på personlig nivå.

Kontaktperson
I den här rekryteringen samarbetar Pålab med Prizma Consulting, du kommer att bli anställd direkt
hos Pålab.
Vi arbetar löpande med rekryteringen, tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista
ansökningsdatum. Är du intresserad utav tjänsten ser vi gärna att du skickar in din ansökan snarast
med CV och personligt brev på ledigtjobb@prizmaconsulting.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

