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Drottningholms Entreprenad fortsätter att expandera och söker 
därför ytterligare en transportledare/administratör till vårt kon-
tor. Vi är ett av Stockholms mest framgångsrika entreprenadfö-
retag med ett 50-tal medarbetare. Vi har vår bas på Ekerö strax 
utanför Stockholm (verkstäder, maskinhall, kontor och personal-
utrymmen), men vi bedriver vår verksamhet över hela Storstock-
holm och i resten av Mälardalen. DEAB som vi kallas i folkmun 
grundades 1986 av Peter Faerden. 

DEAB är ett modernt företag som med stor entusiasm och 
kunskap drivs mot nya mål och vår ambition är att ligga långt 
framme i utvecklingen, både när det gäller teknik, kunskap, ser-
vice, miljö och kvalitet. Vår personal är både kunnig, motiverad 
och engagerad och vår ambition är att våra kunder alltid ska bli 
nöjda. Vi erbjuder en jämn och hög kvalitet på såväl tjänster som 
maskiner och material.

Vi ställer så klart höga krav på våra medarbetare och vi vill gärna 
att du som söker har tidigare erfarenhet som transportledare av 
något slag. Det här är en central roll i vårt företag och i arbetet 

ingår att planera, leda och följa upp de dagliga transporterna 
samt att bevaka våra maskiner och uppdrag ute hos våra kun-
der. En viktig del i tjänsten är också att skapa och bevara goda 
relationer internt och med företagets kunder och du bör därför 
vara positiv och utåtriktad. Även administration och fakturering 
ingår i arbetet varför du måste ha god datavana. Vi erbjuder om-
gående anställning och bra anställningsvillkor. 

Skicka din ansökan skriftligen via mail till camilla@deab.nu 
eller via brev till följande adress: 

Drottningholms Entreprenad AB
Bryggavägen 112
178 31 EKERÖ

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 
08-560 320 49. 

Läs mer om företaget på www.deab.nu 

Drottningholms Entreprenad har allt sedan starten 
haft en mycket god utveckling och man tillhör nu 
en av de ledande aktörerna i Stockholmsregionen 
med omnejd. 
Affärsidén är att inom en och samma koncern er-
bjuda sina kunder ett brett tjänsteutbud baserat 
på en modern maskinpark som består av ett stort 
antal olika grävmaskiner, hjullastare, teleskoplas-
tare samt andra typer av entreprenadmaskiner från 
3–50 ton. Dessutom bedriver vi åkeriverksamhet 

med våra bod-, schakt- och kranbilar. Alla våra for-
don och maskiner är nya och moderna och de lever 
upp till de hårt ställda miljökraven.
Kärnverksamheten består i att, som underleveran-
tör till de stora bygg- och totalentreprenadsbola-
gen, förse olika projekt med högkvalitativa entre-
prenadtjänster och kompetenta förare. Vårt mål 
är att ge bästa tänkbara service till våra kunder i 
kombination med att seriöst beakta faktorerna kva-
litet och miljö. 

Bland våra kunder finner man Skanska, JM, NCC, 
Stockholm hamn, PEAB och Veidekke.
Drottningholms insatser återfinns i merparten av 
de stora bygg- och anläggningsprojekten i Stor-
stockholms- och mälarregionen. Våra maskiner och 
förare finns på väg- och tunnelbyggen, byggnation 
av kommunala inrättningar och sjukhus, hamn-, 
gas- och vattenarbeten och därtill ett stort antal av 
de centrala byggprojekten i bland annat Hammarby 
och Liljeholmen.
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