Info augusti
Nu är hösten här och skolorna har börjat. Hoppas ni har haft en skön sommar och fått
umgås med vänner och familj så gott det går i dessa Corona-tider. Vi på Mohlins har i
sommar kommit igång med våra expressbusslinjer (Härjedalingen och Masexpressen)
efter en viss Corona-anpassning vilket är väldigt positivt för oss.
Planeringen för trafiken i Uppland är i sitt slutskede och kommer att vara klar inom en snar framtid. Då
kommer vi veta exakt hur många vi behöver per depå och sysselsättningsgrad.
Vi kan också meddela att vi har tillsatt områdeschefen i Uppland. Han heter Peter Mårtensson och
jobbar i dag på Byberg & Nordin. Han har lång erfarenhet i branschen och kommer att bidra med
mycket kunskap gällande planering och ledning. På trafikledningssidan är vi i slutskedet av
rekryteringen, intresset är stort så det är bra konkurrens om tjänsterna. Intervjuerna inleds under vecka
35.
Vi har i dagsläget fått in över 100 st. ansökningar som chaufförer, fler kommer att behövas. Det är
väldigt roligt att så många är intresserade av att jobba hos oss. Under vecka 37 kommer vi att besöka
alla befintliga företag som utför trafiken idag för att berätta mera samt börja vår intervjurunda.
OnePartnerGroup kommer också att vara med på dessa möten och givetvis bjuder vi in kommunal att
medverka.
Tid och plats meddelar vi senare via ditt nuvarande företag och mail.

Det går bra att fortfarande lämna sin intresseanmälan/ansökan

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. Tjänsterna 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.

Vi syns snart.
Peter och Ingemar

