Ledig tjänst – Platschef Askersund/Laxå
En del av Connect Bus

En del av Connect Bus

Företagsbeskrivning
Connect Bus är ett Holding bolag där varumärkena Sandarna Transporter och Söne Buss ingår. Vi
utför persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken med linjebussar, flexlinjebussar och med
fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik. I dagsläget är vi cirka 1300 medarbetare och förfogar
över 650 fordon på våra depåer ute i landet. Vårt huvudsakliga mål är att få fler att välja att resa med
kollektivtrafiken samt att göra varje resa till en positiv upplevelse för resenären. Vårt stora
engagemang för resenären, tillgängligheten, säkerheten och miljön bidrar starkt till att uppnå detta
mål. Våra värderingar tillför en tydlig struktur och vägledning i det dagliga arbetet,




Kundfokus- Kunden skall alltid känna sig trygg att resa med oss och erbjudas bästa möjliga
service och bemötande.
Förhållningssätt- Vi skall vara tydliga, positiva och engagerade. Alla våra resenärer skall få ett
professionellt och trevligt bemötande.
Ansvar- Vi prioriterar ansvar för säkerhet, kvalitet och miljö. Resenärerna skall alltid känna
sig trygga när de reser med våra fordon.

Arbetsplatsbeskrivning
Du kommer att vara placerad på vår depå i Askersund, direkt underställd VD.

Arbetsbeskrivning
Vi söker vi en ny Platschef till vår avdelning i Askersund/Laxå. Som Platschef kommer du att vara
ansvarig för avdelningens verksamhet, dess resultat samt ha personalansvar.
På avdelningen finns det en Platschef och en Trafikledare som har delat personalansvar för 45 förare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har god pedagogisk förmåga i kombination med en hög servicekänsla. Du har
erfarenhet av att leda och motivera personal samt erfarenhet av förbättrings- och
målstyrningsarbete. Du skall vara känd för att ha lätt att samarbeta. Det är viktigt med starkt eget
driv samtidigt som du inser vikten av att arbeta i team för att nå resultat. Du är en kommunikativ,
närvarande och synlig ledare. Meriterande är arbete i ledande befattning.
D-behörighet är ett krav.

Anställningens omfattning Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning.
Omfattning: Heltid, snarast eller enligt överenskommelse.
Ansökningsperiod

Skicka in din ansökan senast den 2019-02-15
Ansökan via mail/kontaktperson
irene.svanson@sandarna.se, Irene Svänson, Sandarna-Söne, en del av Connect Bus, bifoga CV och
personligt brev.

