
Fleet administratör som vill jobba aktivt med hållbar utveckling  

Carl F samlar in material som inte längre efterfrågas i sin nuvarande form. På vår anläggning i Malmö ser vi till att fraktionerna 

kan energiåtervinnas eller levereras som råvaror till en lokal och global marknad. Det är förstås ingen liten uppgift, så därför 

ligger vi i framkant med teknik och lösningar. Målet är att ständigt göra ännu mer nytta. Nu stärker vi vårt logistikteam. Skulle 

det vara spännande att vara med? Vi ser fram emot din ansökan! 

 

Så gör du nytta 

Du kommer att arbeta inom flera områden inom logistik: digitalisera och effektivisera vår fleet administration som består av att 

administrera fordon, maskiner och behållare gällande felanmälan, service och underhåll samt uppföljning.  Din främsta uppgift 

blir att säkerställa att alla fordon och maskiner är i drift på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar för besiktning av fordon och 

utrustning samt företaget tankstation med löpande statistik gällande drivmedelsförbrukning i TapNet-system.  Ständigt 

förbättringsarbete kopplat till 5S och Lean är en naturlig del av vår verksamhet. 

.  

 

Se fram emot 

Du blir en betydelsefull del av nästa kapitel för vårt familjeföretag, som grundades 1888. Vi är inne i ett expansivt skede och 

genomför ett strategiskt förbättringsarbete där alla våra 70-tal medarbetare spelar en aktiv roll. Du kan räkna med en sund 

arbetsmiljö, god företagskultur, transparent verksamhet och öppen dialog. Möjligheterna till personlig och professionell 

utveckling är stora genom Carl Fs självledarskapsprogram och utbildningar. Friskvårdsbidrag är en självklar förmån. Tjänsten är 

en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.  

 

Bra erfarenhet 

Du har utbildning /eller har erfarenhet inom fleet management. Du klarar både självständiga uppgifter och sådana som kräver 

samarbete. Du är insatt i MS Office 365. Du talar och skriver obehindrat svenska och engelska. 

 

Goda egenskaper 

Du är strukturerad, engagerad och lyhörd. Ordning och reda kommer naturligt för dig. Du är också hjälpsam med god 

servicekänsla. Vi tror även att du gillar att bygga starka relationer med arbetskamrater och kunder. Tycker du miljöfrågor är 

intressanta och vill göra skillnad är det extra kvaliteter. 

 

Nästa steg 

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret här på vår webbplats. Urvalsprocessen sker löpande. Har du frågor? 

Kontakta vår VD Sofia Fagerberg, 040-180310, sofia.fagerberg@carlf.se mellan den 5-8/12 Därefter Linda Pennsäter, HR 

linda.pennsater@carlf.se 0709-767903, Mika Ala-Ojala, logistik mika.alaojala@carlf.se 0709-767960 

 


