
 
 
AFLD I/S søger en fleksibel chauffør med mange talenter. 

 

Vi leder efter en chauffør der kan være afløser for vores faste chaufførkolleger. 

Så hvis du har lyst til at indsamle affald fra molokker og kuber med kran, samt køre med gummiged 

eller teleskoplæsser, har vi jobbet til dig. 

 

Vi tilbyder 

Et sjovt job og en hverdag som ikke ligner dagen i går. 

En travl hverdag på en spændende arbejdsplads med gode kolleger  

Ordnede forhold og en god og fri omgangstone. 

Frihed under ansvar. 

Fine personalegoder, blandt andet sundhedssikring.  

En god løn efter overenskomst og med en rigtig god pension. 

 

Du er selvtænkende, effektiv, hurtig og mødestabil. 

Du sætter en ære i at aflevere en færdig opgave og en maskine som er trimmet  

og klar til næste dags arbejde. 

Du har en fleksibel indstilling til en omskiftelig hverdag og kan håndtere frihed under ansvar. 

Som afløser skal du have lyst til at køre mange forskellige maskiner og lastbiler. 

 

Vi arbejder hovedsageligt i hverdagene mellem 06.00 – 18.00 – alt efter opgaven. 

Arbejdstiden kan være placeret på alle ugens dage uanset evt. helligdage. 

Der vil være opstart fra både Tarm: Vardevej 83A, 6880 Tarm  

og Fasterholt: Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning. 

Når der ikke er kørsel med lastbiler, skal du afløse maskinførerne på pladserne. 

Du skal kunne starte tidligt fra begge vores afdelinger i Tarm og Fasterholt. 

 

Du skal have følgende kørekort:  

B:         Bil indtil 3500 kg totalvægt  

C:         Lastbil over 3500 kg totalvægt 

CE:       Påhængskøretøj 

Krancertifikat D og gerne ADR bevis. 

Dine EU efteruddannelser skal selvfølgelig være opdaterede. 

Derudover kræver det et teleskoplæsser certifikat – har du det ikke sørger vi for at du får det. 

 

Ansættelse i øvrigt ifølge overenskomst imellem 3f og Kommunernes Landsforbund. 

 

Du bedes sende din skriftlige ansøgning til: 

hrh@acbirk.dk mrk. Chauffør i AFLD, vedlagt diverse relevante certifikater og kopi af kørekort  

senest d. 10. juni 2020. 

Vi afholder samtaler løbende med ansættelse hurtigst muligt. 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte  

Driftsleder Peter Boisen – mail: pebo@afld.dk

 


