Drottningholms
söker fler
MASKINFÖRARE
Drottningholms Entreprenad fortsätter att expandera i snabb
takt och söker därför fler maskinförare till våra grävmaskiner.
Vi är ett av Stockholms mest framgångsrika entreprenadföretag
med ett 70-tal medarbetare och en omsättning på över 200
MKR. Till vår hjälp har vi också 80 underentreprenörer med maskiner/fordon. Vi har vår bas på Ekerö strax utanför Stockholm
(verkstad, 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.
Efterfrågan på våra tjänster ökar ständigt och vi har därför investerat i nya maskiner. Till dessa behöver vi nu omgående kompetenta och erfarna maskinförare.
Drottningholms Insatser återfinns i merparten av de stora byggoch anläggningsprojekten i Storstockholm och Mälardalen så
som väg- och tunnelbyggen, byggnation av kommunala inrättningar och sjukhus, hamn, gas och vattenarbeten och i ett stort
antal av de centrala byggprojekten. Under det senaste året har vi
bland annat jobbat med Förbifart-Stockholm, Karolinska sjukhuset, underhåll i Stockholms innerstad, vatten och avloppsarbeten, renovering av Sergels Torg och Slussen m.m. Som maskinist
på Drottningholms kommer du att utgöra en viktig del i våra
kunders projekt.

Vi ställer så klart höga krav på våra medarbetare och vi vill att
du som söker har tidigare erfarenhet som maskinist. Du måste
ha förarbevis samt tillgång till egen bil för att kunna ta dig till
och från arbetsplatsen. Vi erbjuder omgående anställning och
bra anställningsvillkor.
Vi tror att du är en självständig person med positiv attityd och
stor förmåga att samarbeta. Du kommer att vara Drottningholms
ansikte utåt och vår representant gentemot våra kunder. Det är
därför viktigt att du är serviceinriktad och social.
Du kan läsa mer om vårt företag på www.drottningholms.se
Skicka din ansökan skriftligen via mail till
peter.larsson@drottningholms.se
eller via brev till följande adress:
Drottningholms Entreprenad
Att: Peter Larsson
Box 265
178 24 Ekerö
Om du har några frågor når du Peter Larsson
på telefon 08-515 197 41.

Om Drottningholms Entreprenad
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 erbjuda sina kunder ett brett tjänsteutbud baserat
på en modern maskinpark som består av ett stort
antal olika grävmaskiner, hjullastare, teleskoplastare samt andra typer av entreprenadmaskiner från
3–50 ton. Dessutom bedriver vi åkeriverksamhet

med våra bod-, schakt- och kranbilar. Alla våra fordon och maskiner är nya och moderna och de lever
upp till de hårt ställda miljökraven.
Kärnverksamheten består i att, som underleverantör till de stora bygg- och totalentreprenadsbolagen, förse olika projekt med högkvalitativa entreprenadtjänster och kompetenta förare. Vårt mål
är att ge bästa tänkbara service till våra kunder i
kombination med att seriöst beakta faktorerna kvalitet 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 Storstockholms- 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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