
VI SÖKER DEPÅCHEF I GÖTEBORG

I ROLLEN SOM DEPÅCHEF KOMMER DU FRÄMST:

• Besitta huvudansvar för anläggningen samt driften av denna

• Koordinera mellan olika grenar inom verksamheten

• Följa upp tidsplaner, utrustning samt personalutveckling

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! 

I denna rekrytering samarbetar Kynningsrud med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare 

Oscar Thiele på tel. 073- 58 11 804 eller Oscar.Thiele@Jobway.se. 

Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed  tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. 

Vill du bli en del av ett väletablerat företag och ha en spännande utveckling framför dig? Trivs du i en roll där du
arbetar och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor? Är detta något som är i linje med din profil och du
dessutom har erfarenhet av arbetsfördelning, kan du vara rätt person för rollen som Kynningsrud Nordic Crane
AB:s nya depåchef i Göteborg.

Kynningsrud Nordic Crane är marknadsledande inom kran- och transporttjänster och erbjuder sina tjänster i
hela Sverige. Vi har huvudkontor i Göteborg, och med depåer strategiskt placerade i Bohuslän, Värmland,
Halland och Stockholm. Vi har runt 300 maskiner som opereras av våra duktiga och serviceinriktade
medarbetare. Hållbarhet och hänsyn till miljön är viktigt för oss. Vi har investerat i världens första elektriska
larvkran och väljer alltid miljövänligt när vi investerar och uppgraderar maskinparken.
Kynningsrud - Det gröna alternativet!

FÖR ATT PASSA IN I ROLLEN SER VI ATT DU: 

• Besitter en relevant arbetslivserfarenhet som ledare och arbetat i en liknande roll  

• Har ett intresse för entreprenörskap och ett tydligt ledarskap

• Erfarenhet från maskin/teknikbranschen är meriterande

• Har en tydlig affärsinriktad profil där du förstår hur man skapar tillväxt samt vad som bygger en framgångsrik verksamhet

KYNNINGSRUD ERBJUDER DIG: 

• En varierad tjänst med goda utvecklingsmöjligheter och personalansvar i ett expansivt och väletablerat företag

• Vidare erbjuds du en marknadsmässig ersättning och en hög position i ett ledande företag inom kranbranschen

• Bra villkor och förmåner


