
 
 
 

Chauffør til udkørsel af betonvarer  

En virksomhed i vækst, hvor kvalitet og god kundeservice har højeste prioritet 

Til vores fabrik i Gadbjerg nær Billund søger vi en chauffør til udkørsel af betonvarer til erhverv og 

privatkunder. Vi lægger vægt på, at du har den rigtige indstilling til arbejdsopgaverne. Du skal 

forstå, hvordan kundeservice og udkørsel af varer hænger sammen og er en del af forretningen. 

  

Dine primære arbejdsopgaver: 

• Udkørsel af pallegods i Jylland og på Fyn 

• Aflæsning af varer med kran 

• Forefaldende arbejde 

 

Om dig: 

• Du er loyal, stabil og en effektiv medarbejder 

• Du er omstillingsparat 

• Du er serviceminded og besidder en vis imødekommenhed 

• Du har gyldigt kørekort til forvogn (Kategori C) og hænger (Kategori E) samt er i besiddelse 

af førerkort og har gennemført lovpligtig obligatorisk chaufføruddannelse 

• Du har krancertifikat – det er en fordel, men ikke et krav hvis du også har truckcertifikat 

• Du evner at holde fokus og arbejde selvstændigt, samtidig med at du er en dygtig 

teamplayer, når det kræves 

• Du skal have en fleksibel indstilling til arbejdstider, da branchen er yderst sæsonbetinget 

 

Vi tilbyder: 

Et job i en ambitiøs virksomhed med 40-50 ansatte i et uformelt arbejdsmiljø. En selvstændig og 

spændende stilling i en dynamisk og passioneret virksomhed med dedikerede kolleger. Din 

arbejdsdag starter og slutter på arbejdsstedet.  

 

Praktisk:  

Arbejdssted: Gadbjerg mellem Vejle og Billund, Løn: efter kvalifikationer, Tiltrædelse: snarest 

muligt. Ansøgning, CV og referencer sendes til økonomidirektør Mette Mølgaard Nøhr på 

mmn@fc-beton.dk og mærkes ”Chauffør Gadbjerg”. Vi behandler ansøgninger løbende. Bemærk 

kort ansøgningsfrist 17.03.23. 

 

Om FC Beton:  

FC Beton A/S er en passioneret familieejet virksomhed med hovedsæde lidt uden for Aalborg. FC Beton råder over 2 

fabrikker – en ved Aalborg og en ved Gadbjerg. På de nordjyske fabrikker, produceres der fliser, belægningssten, 

blokke, færdigbeton, mørtel, mv. På fabrikken i Gadbjerg produceres der primært belægningssten, fliser og blokke. FC 

Beton A/S er der 40-50 dedikerede medarbejdere og selskabet råder over 17 lastbiler og betonkanoner, der hver dag 

forestår leverancer til entreprenører, tømmerhandlere, håndværkere, landmænd, private samt en lang række andre 

kunder. 
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