
Info juni
Här kommer lite information hur vi ligger till i vår rekryteringsprocess. Vi har snart
klart med områdeschef och går vidare med rekrytering av den lokala lednings-
gruppen som kommer att vara placerad i Uppland. I slutet av augusti kommer vi att
kalla till informationsträff för er som kör idag. Då presenterar vi hur många tjänster vi
behöver samt vilka sysselsättningsgrader som är planerad.

Redan nu kan ni anmäla er intresse enligt länken nedan. Det går bra att vänta till när vi träffas då
ni vet mer om tjänsterna. Vi kommer efter våra möten ha intervjuer med alla som anmält sitt
intresse eller ansökt och siktar på att vara klar under september månad.

De områden vi behöver förare till är: Skärplinge, Tierp, Husby/Vendel, Björklinge, Uppsala,
Knivsta, Järlåsa/Ramsta samt Enköping.

I dag bedriver Mohlins koncernen trafik i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Dalarna. Våra
företag inom koncernen är Mohlins Bussar, Bollnäs Busstrafik, Härjedalingen samt
Masexpressen. Vi är ett komplett persontrafikföretag med alla typer av trafik som linjetrafik,
skoltrafik, sjukresor, färdtjänst, expressbussar och beställningstrafik. Med många olika uppdrag i
vår koncern så gör det att vi står stadigt, även fast det blåser hårt. Hos oss finns det många
möjligheter att söka nya utmaningar för den som vill utvecklas.

ANSÖKNU/ ANMÄL DITT INTRESSE
Vi samarbetar med OnePartnerGroup i våra rekryteringar och alla ansökningar går via dem.
Tjänsterna är heltid och deltid, vi är också i behov av dig som vill arbeta extra vid behov.
Urvalsarbetet kommer att ske löpande så du bör göra din ansökan snarast möjligt. Tjänsten kan
komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Sista ansökningsdag är 2020-09-25.

MER INFORMATION
Vill du veta mer så finns mer information på vår hemsida www.mohlinsbussar.se Under Jobba hos
oss finns en flik som heter Uppland, där samlar vi allt om vår trafikstart i Uppland. Där finns också
länkar där du söker till våra lediga jobb. Vi tar endast emot ansökningar/intresse via länkarna.

FRÅGOR?
Har du några frågor eller funderingar så går det bra att kontakta Ingemar Strandberg 0278-668 770.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!


