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Kørselsleder til Marius Pedersen A/S i Aalborg 
Vær med på holdet hos Danmarks førende miljøvirksomhed 

Marius Pedersen A/S har travlt og forventer at vokse de kommende år, og 

det er derfor vigtigt, at der sker en kontinuerlig optimering af alle aktiviteterne 

i afdelingen. Bemandingen og materiellet vurderes løbende sammen med 

den konkrete opgavesammensætning. 

Som en del af kundeservicecentrets 9 mand skal kørselslederen, i tæt 

samarbejde med sine 2 andre kollegaer i "kørslen" og regionschefen, sikre 

optimal drift og udvikling af transportområdet. Kørselslederen varetager den 

daglige ledelse af transportaktiviteterne i afdelingen med ansvar for 

disponering af materiel og planlægning af chaufførers og 

renovationsmedarbejders arbejdstid. Opgaverne vil være mangeartede, men 

vil primært bestå af planlægnings-, medarbejder- og udviklingsaktiviteter: 

Planlægning: 

 Disponering, herunder planlægning, koordinering og opfølgning af  

 transporter 

 Sikre at transporter foregår i henhold til gældende lovgivning og  

 virksomhedspolitikker 

 Bestilling af containere 

 Telefonisk kundebetjening 

 Ansvarlig for at køre- og hviletidsbestemmelser overholdes 

 Koordinering af syn i samarbejde med eget værksted 

 I samråd med regionschef og eget værksted aftale reparationer af  

afdelingens biler samt planlægge forebyggende vedligeholdelse 

Medarbejder: 

 Ansættelse af chauffører, sikre udarbejdelse af korrekte 

ansættelsesbeviser samt at medarbejderen er i besiddelse af de 

nødvendige beviser. 

 Ansættelse af afløsere 

 Opsigelse af medarbejdere i samråd med regionschefen 

 Instruktion og oplæring, sikre udlevering af chaufførmappe, etc. 

 Sikre kontrol og godkendelse af lønsedler 

 Afholdelse af trivsels- og fraværssamtaler 

 Planlægning af chaufførers arbejdstid og udarbejdelse af 

ferieplaner 

  



 
 

Afdelings- og udviklingsrelaterede opgaver: 

 I samarbejde med regionschef at deltage i chaufførmøder 

 I samarbejde med regionschef løbede optimere processer og 

arbejdsgange 

Faglige kvalifikationer:  

Din baggrund kunne eksempelvis være disponent, logistikmedarbejder, 

planlægger eller anden baggrund, som har givet dig redskaber til at 

planlægge og sætte opgaver i system. Har du en baggrund fra 

transportbranchen eller erfaring med disponering, vil det være en fordel, men 

ikke et krav. 

Vi forventer desuden, at du: 

 Har kendskab til overenskomster og arbejdsmarkedslovgivning 

 Har praktisk ledererfaring med timelønnede 

 Taler og skriver dansk 

 Er bruger af MS Office pakken 

 Er i stand til at lære nye IT-systemer 

Personlige kvalifikationer: 

Som en central medarbejder i afdelingen er det vigtigt, at du formår at 

kommunikere med alle, samt at du er en robust person, som kan bevare 

overblikket, når vi har travlt. Idet virksomhedens opgaver ændrer og udvikler 

sig hele tiden, er det nødvendigt, at du er fleksibel og forandringsparat. 

Virksomheden tilbyder dig: 

En grundig oplæring i virksomhedens systemer og procedurer samt en 

grundig oplæring i ”Affald som en værdifuld ressource”. Virksomheden har 

ordnede arbejdsforhold med gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø. Den 

rette person vil få en stor indflydelse på afdelingens udvikling i de 

kommende år. 

Løn og ansættelsesforhold der matcher dine kvalifikationer. 

BrainSearch Network står for rekrutteringen. Har du uddybende spørgsmål, 

er du velkommen til at kontakte Henning Christensen fra på tlf. 23 23 88 45. 

Stillingen kan søges via http://www.brainsearch.dk/. Alle henvendelser 

behandles fortroligt og vil blive løbende behandlet.  
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