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C H A U F F Ø R E R  
S Ø G E S   

Til kranbil, tipsættevogn og blokvogn  

HM logistik søger chauffører til kørsel med kranbil, 
tipsættevogn og blokvogn. 
 
Hos HM Logistik tilbyder vi alt inden for almindelig  
vognmandskørsel, og vi er leveringsdygtige i alle former for  
råstoffer til bygge- og anlægsarbejder. Vi tilbyder transport  
af bl.a. landbrugs- og entreprenørmaskiner, og vi har  
blokvogne, som kan have op til 100 tons tunge maskiner  
ombord. Derudover løser vi en bred vifte af opgaver inden  
for krantransport og træfældning. Med så mange opgaver,  
er et arbejde som chauffør hos HM fyldt med muligheder.  
 
Hos HM lægger vi vægt på: 
 

o Kvalitet 
o Omstillings-parathed 
o Ordholdenhed 
o Arbejdsglæde 

 
Hos os kan du forvente; at vi har det bedste grej, at 
arbejdsopgaverne veksler, at et ord er et ord og at vi gør vores 
bedste for at skabe en god stemning på arbejdspladsen - bl.a. 
gennem sociale arrangementer. Det stiller dog også krav til dig som 
medarbejder. Du skal passe på udstyret, gå til opgaverne med en 
positiv indstilling, overholde aftaler og være en god kollega. 
 
Hos HM er kunden i fokus. Det betyder at alle vores medarbejdere 
skal være servicemindede og repræsentere HM på bedste vis. Vi er 
der, når vores kunder har brug for os. Derfor må du påregne aften, 
nat og weekendkørsel. Arbejdstiden afhænger af opgavetype- og 
omfang. 
 
Vi tilbyder til gengæld en spændende stilling med gode 
kollegaer og et godt arbejdsmiljø. 
 
Pt. er der udkørsel fra Kometvej, Horsens. Ultimo 2017 er der udkørsel  
fra vores nye domicil på Orionvej, Horsens. 

D I N E  K V A L I F I K A T I O N E R  
 

Krav 
Du skal være i besiddelse af kørekort B, C og CE. 

Til kranbil kræves krancertifikat. 
 

Yderligere kvalifikationer 
Vi ser gerne, at du har kendskab til og erfaring med kørsel med 

entreprenørmaskiner.  
 
Vi har løbende ansættelse, så søg med det samme.  
Tiltrædelse snarest mulig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Send din ansøgning til: logistik@hm-as.dk 

 
Ved spørgsmål kontakt Mads Bisgaard på  

mobil: 40 25 44 74  

O M  H M  
 

HM er en virksomhed i vækst. Pt. er vi 150 
ansatte der leverer totalløsninger til vores 
kunder gennem 4 forretningsområder; 
 

o Entreprenør 
o Logistik 
o Grus  
o Genbrug 

 
Hos Logistik er vi 40 chauffører der arbejder  
sammen om at skabe de bedste løsninger –  
og vi vil gerne have flere med på holdet 
 

 
 


