
 

 

Affärsområdesansvarig - Miljö 

 

NLF är ett serviceföretag med snart 80 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, 
maskinentreprenader och materialleveranser. Huvudkontoret är baserat i Lindesberg. 
Företaget ägs av 32 åkerier och maskinentreprenörer. NLF agerar marknads-, ekonomi- och 
administrationsavdelning åt alla delägare. Vårt fokus är på våra kunder och de uppdrag vi anförtrotts 
att utföra. Våra totala resurser uppgår till ca 100 fordon och maskiner. NLF:s delägare och deras 
anställda samt företagets 12 tjänstemän håller verksamheten löpande, vilken omsätter ca 180 mkr. 
 
 

Uppdrag 

Som ansvarig för affärsområde Miljö har du en nyckelposition i NLF. Du har ansvar att 
utveckla bolaget och dess verksamhet. Du kommer växla mellan dagliga operativa frågor 
till strategiska och långsiktiga planer 

Ansvar 

Du ansvarar inför bolagets VD och dess ledningsgrupp 
Du ansvarar för att ta fram, underhålla och utveckla områdets försäljningskanaler och 
marknadsposition 
Du ska planera, strukturera, genomföra och följa upp områdets försäljning och lönsamhet 
och tillsammans med ekonomichef skapa budget för området 
Du ansvarar för produktens beskaffenhet och upprättar övergripande kontakt med 
kunden 
Att tätt samarbeta med medarbetare i Nora Åkeri och övriga inom NLF för att tillse att 
bolagets affärsmål nås 
 

 

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av: 

Löpande försäljning 

 * Självständigt planera och boka möten 

 * Ta fram aktiviteter per kund tillsammans med bolagets marknadsansvarig 

 * Ta fram försäljningsplan 

 * Ta fram en plan för webb och sociala medier tillsammans med VD och marknadsansvarig 

  

Produkt och pris 

 * Att vara bolagets implementeringsansvarige vid nya kunder/affärer 

 * Tillsammans med certifieringsansvarig ta fram och hantera kvalitetsarbetet för respektive produkt 

 * Utveckla befintliga produkter samt utveckla nya produktkoncept 

 * Ansvara för att priser löpande hålls aktuella och enligt avtal med kund och transportör 

 * Löpande kontrollera marknadsläget och därefter arbeta för prisjusteringar 

 * Hantera driftsstörningar och ge förslag på förbättringsarbete 

  
 
 



 
 
Budget och resultat 

 * Ge underlag och förslag på försäljningsbudget 

 * Arbeta för att hålla budget gällande, intäkter, kostnader och lönsamhet för affärsområdet 

  

 

Kvalifikationer 

Du har redan dokumenterad flerårig branscherfarenhet av transporter som till exempel, 
miljötransporter, containeruthyrning, spol, slam samt ADR. Du är van att träffa kunder 
och driven av att skapa kundvärde och goda relationer. Du har minst 
gymnasiekompetens eller motsvarande. Du är erfaren i att arbeta med microsoft office. 

Som person är du handlingskraftig och får saker att hända, ditt arbetssätt är 
strukturerat och du har en god förmåga att analysera. Du kommer att arbeta i nära 
samarbete med övriga medarbetare varför vi vill att du har god samarbetsförmåga. och 
är en naturlig projektledare. Personliga egenskaper är något som värderas högt! Viktigt 
är att du kan ta egna initiativ, är ansvarstagande, du är tydlig i din kundkontakt och 
känner dig bekväm med att arbeta med siffror. 

 

 

 

Övrig information 

Tjänsten är tillsvidare, på heltid och med tillträde enligt överenskommelse. 
Placeringsort är vid vårt huvudkontor i Lindesberg. Du har tillgång till förmånsbil. 

För mer information om tjänsten, kontakta VD Fredrik Sand på tel. 0581-84507 eller 
fackligt ombud. 

Unionen: Staffan Sandberg tel. 0581-84515 

Vi vill ha din ansökan bestående av CV och personligt brev senast 8 juli. 

Skicka till fs@noralindefrakt.se ange ”AOÅ Miljö” i ämnesraden 

 

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och 
rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 

 

Läs mer om oss: www.noralindefrakt.se 
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