
 

 

Maskinfører til gravemaskine 
Ny Volvo EC300 med GPS - udstyr  

Vi søger en maskinfører til jordtipper på Sjælland.  

Som en del af et team, vil du få en spændende hverdag, din arbejdsplads vil være på 
hele Sjælland, så du skal være indstillet på skiftende arbejdssteder. 

TSG er en del af SCT Transport, som er kendt hos vores kunder som en yderst 
professionel og pålidelig samarbejdspartner, hvilket kun opnås gennem konstant 
fokus på kunden, deres opgaver og behov. Det har derfor første prioritet i vores 
hverdag. 

Som maskinfører hos TSG, kræver det at du har en interesse for branchen og erfaring 
som maskinfører med GPS - udstyr. 

Kendskab til entreprenørbranchen, godt geografisk overblik på Sjælland og IT – 
kundskaber er nogle af de kompetencer vores dygtige medarbejdere har i spil i det 
daglige, og som vi har brug for, at du også har, eller lysten til at tilegne dig. 

Som ny kollega ønsker vi, at du er ansvarlig, koncentreret og selvstændig i din tilgang 
til de opgaver, som jobbet byder. Du skal indgå som en naturlig del i det gode 
samarbejde, hvor alle støtter op om hinanden og hjælper, hvor det er tiltrængt. 

Arbejdstiden er fuldtid, og placeret i tidsrummet 06.00 – 18.00 på alle hverdage. 

Ansættelsen vil indebære fastansættelse under gode forhold, løn efter kvalifikationer 
og pensionsordning. 

Har du lyst til at være vores nye kollega, så send en ansøgning med CV til 
mda@sct.dk., gør det hellere i dag end i morgen, da vi holder løbende samtaler og 
ansætter så snart vi har den rigtige. 

Ved spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til:                                                                                  
Kontaktperson Michael Damgaard på tlf. 4138 3888 

 

 
 
 
 
SCT Transport A/S er Danmarks største 
transportvirksomhed indenfor entreprenørbranchen og 
beskæftiger ca. 300 medarbejdere. Tulstrup Sten og 
Grus (TSG) har hovedsæde beliggende i Tulstrup 
ved Hillerød, hvorfra alle opgaver uddelegeres. Vi 
servicerer mange kunder dagligt og har derudover 
stor aktivitet med udlejning af grave-materiel til 
byggepladser. Se vores hjemmeside www.sct.dk.         


