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Rindal Bil og Landbrukssenter – RBL AS er en allsidig og spennende bedrift i Rindal.
Melketransport for TINE er i dag bedriftens hovedaktivitet, med 4 hovedruter i kommunene,
Surnadal, Rindal, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Hitra og Frøya.Vi har i dag en kranbil med platt,
vi får i løpet av april en bil til. Bedriften har en allsidig butikk med utstyr for bl.a. landbruket,
hus- og hytteeiere og til fritidsmarkedet. RBL har også eget landbruks- og scooterverksted.
Vi forhandler Lynx snøskutere, og har et forhandlersamarbeid med A-K maskiner på traktor og
redskaper. Vi forhandler kjente merkevarer som Husqvarna, Duun, Igland, Dalen, TKS, Reime,
Amazone Kongskilde(JF), Sovema, Tanco, Potila, Thomsen, Bala Agri Hydrac, Foss Eik
I RBL AS arbeider det i dag i alt 18 motiverte medarbeidere med en god og allsidig kompetanse
og erfaring. Bedriften hadde i 2017 en omsetning på 38 millioner kroner, og dermed en av de
største og mest betydningsfulle private bedriftene i Rindal. RBL AS har de siste årene blitt
drevet med et godt økonomisk overskudd.

Vår
leder har valg å bruke sin energi i egen bedrift, og vi søker derfor ett
Vi er
pådaglig
jakt etter

SJÅFØR KRANBIL
– Vi søker etter en person med relevant yrkeserfaring, førerkort klasse CE og godkjent YSK
– Kransertifikat er en fordel men mulighet for opplæring.
– Liker å komme i gang på morgenen, men også villig til jobbe på kveld helg ved behov.
– Du må ha god ordenssans være samarbeidsvillig og kunne jobbe selvstendig og systematisk.
– Være kundevennlig og villig til å yte det lille ekstra som våre kunder fortjener.
– Vi ønsker oss en person med interesse og kunnskap innenfor transport.

– Mest lokal kjøring på Nordmøre men noe langkjøring må påberegnes.
– RBL kan tilby en allsidig og interessant stilling, engasjerte og dyktige kollegaer.
– Deltakelse i et engasjert og faglig sterkt team.
– Dalførets triveligste kunder.
– Vi har et spennende forretningsområde og ser lyst på fremtiden i en hverdag med høyt tempo.
– Lønn etter avtale.

FOR MER INFORMASJON OG SVAR PÅ SPØRSMÅL:
Se vår internettside www.landbrukssenter.no
eller kontakt Daglig Leder Jon Moen på 908 47 036
Transportsjef Ola Inge Svinsås på 918 21 064

www.landbruksssenter.no

Søknadsfrist
18. MARS 2018
Søknaden sendes
Jon Moen på e-post:
jon.moen@landbrukssenter.no

