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Drottningholms Entreprenad AB söker 
en erfaren ”Teamansvarig Transportledare”. 
 
Drottningholms Entreprenad AB fortsätter att expandera i snabb takt och vi söker därför en 
Teamansvarig Transportledare. Vi är ett av Stockholms mest framgångsrika 
entreprenadföretag med ett 60-tal medarbetare och en omsättning på ca 200 MKR. Till vår 
hjälp så har vi också 80 underentreprenörer med maskiner/fordon.”. Vi har vår bas på Ekerö 
strax utanför Stockholm (verkstäder, maskinhall, kontor och personalutrymmen), men vi 
bedriver vår verksamhet över hela Storstockholm och i resten av Mälardalen. Maskinparken 
består av moderna entreprenad-maskiner som hjul och bandgrävmaskiner, hjullastare, 
långgrävare och teleportrar. Åkeriverksamhet erbjuder schaktbilar, bodbilar, lastväxlare och 
kranbilar. 
 
Vi söker nu en erfaren Teamansvarig Transportledare som kan leda och utveckla våra 
Transportledare. Som teamansvarig tar du det övergripande ansvaret för transportledningen i 
deras dagliga verksamhet. Som person ska du ha stort kundfokus. Dina primära uppgifter blir 
att öka kundvärdet, förenkla, förändra och effektivisera vårt dagliga arbete internt samt 
externt inom ramen för Transportledning. Vi tror att du har flerårig branscherfarenhet, och att 
du har god geografisk kännedom om Stockholm och Mälarregionen.  
 
Arbetsbeskrivning 
Arbetet som ”Teamansvarig Transportledare” innebär att leda och delegera det dagliga arbetet 
inom Teamet Transportledning som idag är 2 medarbetare. Du skall se till att vi proaktivt 
utvecklar våra arbetsmetoder, vårt kundmötande och säkerställer att våra processer fastställs. 
Förutom detta så ingår även ordermottagning, kundtjänst och fakturering. Våra arbetsmetoder 
ska vara så ekonomiska, effektiva och miljövänliga som möjligt. 
 
Kravprofil 

‐ God kommunikativ förmåga med goda ledaregenskaper.  

‐ Du skall vara tydlig, kunna ta egna beslut och initiativ.  

‐ Mycket god lokalkännedom, Stockholm/Mälarregionen. 

‐ Strukturerad, administrativ, serviceinriktad och kunna se helheten. 

‐ Behärska svenska i tal och skrift då du kommer att ha daglig kontakt med kunder. 

‐ Datavana med goda kunskaper i MS Office, Transportledningssystem (ex.Hogia Mobilast/G4) 

 
Personlig Profil 
Vi tror att du är en serviceinriktad, social och självständig person med positiv attityd och goda 
ledaregenskaper. Som Transportledare har man många kontakter med kunder och yrkesförare. 
Det är viktigt att vara serviceinriktad och kunna överblicka flera saker samtidigt. Du skall 
vara målinriktad, strukturerad och kreativ.  
 
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta vVD Peter Larsson, e-mail 
peter.larsson@drottningholms.se eller telefon 070-242 30 40. Din ansökan (personligt brev, 
CV och löneanspråk) skickas på ovannämnda e-mail, senast den 30 juni 2016. Alla 
anställningar kommer att behandlas löpande. 
 
 


