
 

WoodTrans AS er et transportselskap eid av Svenske Västvärmlands LBC og Moelven industrier. 
Selskapet er lokalisert på Rudshøgda i Ringsaker. Siden oppstart september 2015 har selskapet 
utøvet transporttjenester med egeneide og innleide vogntog for Moelven og andre kjøpere av 
transporttjenester. Transporten er i hovedsak transport av flis og trelast sentralt på Østlandet og 
vestover til Hordaland. Selskapet har 12 sjåfører, 2 transportplanleggere og daglig leder. 
 

SJÅFØR 

Stillingen gjelder i hovedsak kjøring av trelast for Moelven fra Moelven Soknabruket til Bergen. 
Stillingen innebærer skiftkjøring i fast 4 ukers turnusplan. 

Du har: 
- Førerkort kl CE 
- Gyldig yrkessjåførkompetansebevis 
- Truck og maskinfører bevis 
- Erfaring med kjøring av semi / vogntog 
- Sikker adferd i trafikken med en økonomisk kjørestil 

Du er: 
- Ansvarsfull og pålitelig 
- Strukturert, punktlig og ryddig 
- Behersker norsk godt skriftlig og muntlig 

Vi kan tilby: 
- En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med høy aktivitet 
- Gode og ordnede arbeidsforhold 
- Lønn etter avtale 
 

Stasjoneringssted: Hemsedal/Gol 
Tiltredelse: snarest 

Henvendelse rettes til daglig leder Elling Sveen mobil +47 468 65 091. 

Kortfattet søknad og CV sendes til: 
elling.sveen@woodtrans.no 

Vi foretar løpende vurdering av aktuelle kandidater. 

Søknadsfrist: 10. februar 2018 
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