
 

Lastvognchauffør søges                               

 

Vi søger en trækkerchauffør/lastvognchauffør med udkørsel fra vores betonværk i Ejby på Fyn. 

I denne stilling som chauffør ved NB Beton har du en meget varieret hverdag, hvor du efter behov skal køre 

beton med en sættevognskanon og hente materialer med tiptrailer. Hermed vil du være vores ansigt udadtil, 

både ved kunder og ved vores leverandører. Vi vægter service højt og det er derfor vigtigt, at du gør dit 

ypperste for at give vores kunder en god oplevelse og altid møder dem med et smil. 

Vil leder efter dig, som…  

- Har alle de nødvendige certifikater for en erhvervschauffør, såsom EU efteruddannelsesbevis og 

førerkort samt kørekort C + CE. 

- Kan skrive, tale og forstå dansk. 

- Er serviceminded og altid villig til at yde ekstra god service. 

- Er mødestabil og fleksibel. 

- Er stedkendt på Fyn samt det sydlige Jylland. 

- Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med at køre betonkanon, men det er ikke et krav. 

 

Vi kan tilbyde… 

- Fastansættelse efter 3 måneders prøvetid 

- Arbejdstider der normalvis ligger i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 05.00 – 18.00. 

- Gode lønforhold 

- Morgenbrød hver fredag. 

 

Kan du se dig selv i ovenstående stilling, send da gerne en kort ansøgning pr. mail til birger@nb-beton.dk 

 

Yderligere information om virksomheden, kan du finde på www.nb-beton.dk. Ønsker du supplerende 

oplysninger om jobbet, kan det fås ved henvendelse til Birger Jensen på telefon 2486 7201. 

 

Vi behandler ansøgningerne løbende. Hvis du ikke har hørt fra os inden for 14 dage efter du har fremsendt 

din ansøgning, er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen. 

 

 

NB BETON driver 3 fabriksanlæg hvor der fremstilles færdigblandet fabriksbeton. Fabriksanlæggene er placeret i 

Skovby ved Galten, i Ejby på Vestfyn og i Ørum mellem Randers og Viborg. Med de 3 anlæg er det muligt at levere 

færdigblandet beton i et område af Midt- og Østjylland fra Hobro til syd for Kolding samt hele Fyn. 

 

Vi er 45 medarbejdere ved NB Beton, der ud over fabrikkerne har egen administration og lastbilværksted. 
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