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Malmö LBC ny logistikpartner
för Air Liquide
Malmö LBC har tecknat ett mångårigt avtal som ensam distributör i södra Sverige för
Air Liquide, en av världens största gaskoncerner med över 65 000 anställda i 80 länder.
Tidigare har Air Liquide haft tre aktörer som distribuerat i södra Sverige, men väljer nu Malmö
LBC för att med en enda samarbetspartner kunna utnyttja bilarna mer kostnadseffektivt och
miljövänligt.
Malmö LBC kommer att ansvara för distributionen från hubbarna i Eslöv i Skåne och Nässjö i
Småland. Området sträcker sig från Västra Götaland, Småland, Halland, Blekinge och Skåne.
Avtalet omfattar även fjärrtrafik till och från Stockholm samt de danska hubbarna i Odense och
Taastrup. I och med det nya avtalet kommer vi att anställa ca 8 nya chaufförer med utgångspunkt från Nässjö och Eslöv. Vår delägare Lars Nilssons åkeri AB ansvarar för driften.
Air Liquides verksamhet består bland annat av tillverkning och försäljning av gaser till
områden som industri, kemi, elektronik, livsmedel och sjukvård. Företaget blir en stor
och viktig kund i Malmö LBC:s fortsatta utveckling inom logistiska helhetslösningar.

Vi söker nu chaufförer och driftansvarig i Nässjö
Rollbeskrivning driftansvarig - Malmö LBC - Nässjö

Arbetsuppgifter
Se till att logistik schemat fungerar med rotation och chaufförer. Vid tilläggsbeställningar
kunna placera order till rätt bil. Se till att den dagliga driften på stationen fungerar med
lastning och lossning.
Vid sjukdomar och semestrar kunna hoppa in istället för en ordinarie chaufför för att lösa en
akut situation. Följ upp transporterna dagligen med KM, beläggningsgrad och timmar. Hitta
trender och förbättringar på turer.
Vara fordonsansvarig för de lastbilar som är stationerade i Nässjö, som innebär, service och
underhåll.
Sammanställa enklare administrationsuppgifter för åkeriet räkning.
Vara singel point of contact mot kundens logistikavdelning samt Malmö LBC och åkeriet.
All information från åkeriet eller chaufförer går via driftansvarig och vice versa.

Det här förväntar vi oss av dig
Som person har du en stark egen drivkraft och du startar igång, driver och följer upp ditt
arbete med god ordning och kvalité. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från transportbranschen och förstår vad det innebär att arbeta i en resultatorienterad verksamhet. För att
lyckas i rollen som Driftansvarig krävs:
•	Att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du förstår att ditt arbete är underlag för viktiga
beslut och ser det som naturligt att leverera med hög kvalitet.
•	Att du har en god pedagogisk förmåga. Mottagaren tar till sig och agerar på ditt budskap.
•	Att du arbetar effektivt både på egen hand och tillsammans med andra. Du har lätt för att
samarbeta och har en förmåga att knyta kontakter. Eftergymnasial utbildning inom logistik är
positivt. Minst 5 års erfarenhet inom transportbranschen är ett krav. Körkort CE plus YKB är
ett krav. ADR ett plus.
•	Tidigare erfarenhet av likande arbete inom logistik/ drift

Chaufförer
Till detta uppdrag söker vi nu chaufförer för transportuppdrag med bil och släp med
utgångspunkt Nässjö. Det gäller både distribution och fjärrdragningar med ADR-gods.
Arbetstiderna regleras enligt schema och kan innefatta även helgkörning.
Tjänsten är tillsvidareanställning med sedvanlig provanställning.
•	Du är en driven, ansvarsfull och flexibel person med sinne för ordning och reda.
•	Du bör ha några års erfarenhet i yrket och gärna erfarenhet av ADR-körningar.
•	Du ska ha CE behörighet, truckkort, samt YKB. ADR är ett stort plus.
Kontakta:
Lars Nilsson/Lars Nilssons Åkeri AB
E-post: lassesakeri@gmail.com
Tel: 070-976 80 09
Lars-Göran: 070-994 44 35

