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MTS söker mekaniker/chaufför 

 

Just nu söker MTS en mekaniker/chaufför. 

Om MTS: 

MTS Malmö Transport & Spedition AB är ett privatägt logistikföretag som är specialiserat på 

transport- och speditionstjänster mellan Skandinavien och Central/Östeuropa inklusive Turkiet. 

Med våra egna ekipage, gedigna branscherfarenhet och engagerade personal erbjuder vi våra 

kunder trygga, snabba och kostnadseffektiva logistiklösningar. 

Företaget sysselsätter idag ett 70-tal ekipage varje vecka och utför alla typer av vägtransporter. 

Allt från kompletta bilar till parti- och styckegods samt tempererade transporter. MTS har en 

terminal på 2050 kvadratmeter. I anslutning till terminalen har vi även vår egen verkstad. 

MTS omsätter strax över 100 miljoner. 

 

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av mekanikerarbete samt innehar CE-körkort. Du är 

utåtriktad, noggrann, engagerad, strukturerad och driftig. Du kommunicerar obehindrat på svenska 

och engelska. Truckkort och grundläggande datorvana är önskvärt.  

 

Arbetsuppgifterna består i: 

- Övergripande ansvar för vår verkstad 

- Utföra underhåll och reparationer på våra lastbilar och trailrar 

- Göra vissa inköp av reservdelar och förnödenheter till våra lastbilar och trailrar 

- Planera för service och besiktning av vår vagnpark 

- Lokala körningar med trailer 

 

Krav: 

• Dokumenterad mekanisk/fordonsteknisk utbildning 

• Dokumenterad erfarenhet av att reparera lastbilar och trailrar, gärna med referenser  

• Du innehar C/CE-körkort (truckkort betraktas som en fördel) 

• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.  

• Grundläggande datorkunskap 

 

Vi erbjuder dig: 

- Heltidstjänst med tillsvidareanställning 

- Ett självständigt, inspirerande och utvecklande arbete med möjlighet att själv vara med och 

forma och påverka arbetssätt och rutiner 

- Ett sammansvetsat, familjärt och inkluderande MTS-team, som ser fram emot att börja 

arbeta med just dig 
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Har ni några frågor angående tjänsten är ni välkomna att ta kontakt med Paul Hantosi 040 - 383604. 

 

Er ansökan inklusive personligt brev samt CV skickar ni till: 

 

MTS Malmö Transport & Spedition AB 

Box 210 35 

SE-200 21 Malmö 

Märk din ansökan med ”Platsannons mekaniker/chaufför” 

Eller 

Skicka e-mail till: 

paul@mts-malmo.se  

Skriv ” Platsannons mekaniker/chaufför” i ämnesfältet. 

 

Välkommen med Er ansökan! 

mailto:paul@mts-malmo.se

