
 
 
 

 

 
Chaufförer med CE-behörighet 
 
Inför sommaren söker vi ett flertal chaufförer till vår anläggning i Skellefteå.  
 
Vi söker dig som är stresstålig, självgående, social och serviceinriktad. Vidare är du en glad och positiv 
person som gärna bidrar till en härlig stämning på arbetsplatsen. Kunskaper kring kyl- & frystransporter är 
önskvärt men inget krav. 
 
Vi erbjuder ett omväxlande arbete och vi ligger i framkant med en modern och bra fordonspark. I 
verksamheten har vi både distribution och fjärrtransporter mellan terminaler/anläggningar.  
 
Vi arbetar med löpande urval. Tillsättning av dessa tjänster sker så snart vi har hittat rätt personer. De 
flesta av våra chaufförer började sin karriär som semestervikarie hos oss. För rätt person kan det därmed 
finnas möjligheter till fortsatt arbete även efter sommarperioden. 
 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa trafikledare Joel Norrfors, tel. 0910-509 83, eller 
transportansvarig Pär Marklund, tel. 0910-509 71. 
 
Är du rätt person för tjänsten?  
Vänta inte för länge, skicka in din ansökan redan idag till: Joel Norrfors, joel.norrfors@hugosons.se, 
eller Pär Marklund, par.marklund@hugosons.se  
 

Välkommen med din ansökan! 

 
Nyhléns Hugosons är Norrlands ledande matproducent, med egen tillverkning av prisbelönta, 
lokalproducerade kött- och charkprodukter. Vi är cirka 200 anställda och omsätter 500 miljoner.  
Våra produktionsanläggningar finns i Luleå, Skellefteå och Ullånger.  
Transportverksamheten består av ca 27 st medarbetare. Vi kör trafik på E4:an från Sundsvall upp  
till Luleå. Från terminalen i Skellefteå sköter vi spridning till slutkunder i Skellefteå kommun. 
Läs gärna mer om oss på nyhlenshugosons.se 
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