
Hur ser din arbetsdag ut?
Är du ambitiös och duktig på att köra sorteringsgrävare? Då har du nu chansen att söka jobb hos ett av Umeås 
bästa och mest offensiva företag i återvinningsbranschen. Som maskinförare kommer du att sortera det avfall 
som körs in från våra företagskunder till vår återvinningsanläggning på Västerslätt. 
Vi har två sorteringsgrävare som går skift vilket innebär att du varannan vecka jobbar dagtid måndag – fredag 
och varannan vecka kväll måndag – torsdag. 
 
Vem trivs här?                            
Du har förarbevis för grävmaskin och vi ser gärna att du har varit i branschen några år. Självklart har du god 
känsla för maskiner, älskar yrket och är mån om att utföra ett bra jobb. Du är noggrann, serviceinriktad och me-
todisk. Att arbeta i grupp är något du trivs med. Du tar egna initiativ och känner ett engagemang för att jobben vi 
utför alltid håller en hög nivå.  
Du gillar att vara en viktig del i en verksamhet där det är liv och rörelse. Återvinningsanläggningen är koncer-
nens mittpunkt i Umeå där vi bland annat har personalutrymmen för chaufförer och markarbetare samt att ett 
flertal lastbilar är stationerade och utgår därifrån. Här säljer vi även material från våra täkter till privatpersoner 
och företag.
Vi vill att du trivs med och drivs av att få vara en del av ett växande företag med ambitioner och allt det innebär 
med utveckling, utmaning och engagemang. Utveckling och förändring är en del av företagskulturen och vi har 
ingen tanke på att slå av på takten! 

Vi erbjuder 
Hos oss erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, stolta medarbetare, hög miljömedvetenhet 
och en stark vilja att utvecklas och att lyckas. Förutom att vi erbjuder marknadsmässiga förmåner och löner vär-
nar vi om personalen vilket innebär att dessa frågor prioriteras och är under ständig utveckling. 
Företagets vision är att vi ska vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi ska alltid ligga i 
framkant av utvecklingen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs 
att arbeta. Våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör. De kärnvärden som kän-
netecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar 
våra tjänster och produkter. Vi är omtänksamma – både om människor och miljö. Vi gör alltid det som krävs. 
Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Vårt löfte är att vi alltid tar ansvar och löser 
uppgiften personligen. 
Läs gärna mer på www.allmiljo.se eller www.kajs.se.

Intresserad?
Då vill vi att du ansöker så snart som möjligt, dock senast den 31 maj. Kontakta Niklas Holmgren, Affärsområ-
deschef, om frågor kring jobbet på tel: 090-349 60 19 eller Maria Forsell, HR- ansvarig, 0935 – 399 63 vid frågor 
om rekryteringsprocessen. Maila ditt CV samt personliga brev till maria.forssell@kajs.se. Vi går igenom ansök-
ningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum

Kort om företaget 
Allmiljö AB ingår i Kaj Johansson Gruppen där även Kaj Johanssons Åkeri AB ingår. Verksamheten i koncernen 
bedrivs inom fem huvudsakliga affärsområden: Miljö & Återvinning, Slam & Renhållning, Transport & Logistik, 
Mark & Anläggning samt Täkt & Maskin. I koncernen finns ca 50 lastbilar och 
ca 35 anläggningsmaskiner. Koncernen har drygt 140 anställda och omsätter 
ca 225 miljoner kronor per år. Allmiljös kontor finns i Umeå, huvudkontor, 
verkstad och lager ligger i Vännäsby. 

Maskinförare till vår återvinningsanläggning
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