
 

Er du nye Daglig Leder / Verkstedmester på vårt verksted i 
Enebakk?  
  
Vi styrker verkstedet i Enebakk og søker etter en selvgående og løsningsorientert 
operativ verkstedmester til vår nyopprettede stilling hos oss.  
 

Vi kan tilby en spennende og variert stilling med lederansvar og påvirkningskraft. Du vil ha påvirknings-
muligheter og en fleksibel hverdag. Hyggelig lite miljø i Enebakk, 20 min fra Oslo. Gode betingelser.  

 

Tiltredelse: Snarlig Arbeidstid: 7-15 / 8-16  Lønn: Opptil 67 500 pr. mnd Goder: Helseforsikring
    
Vi er et verksted med 5-6 ansatte mekanikere. Verkstedet er et MECA-verksted og har tre aktører på eiersiden 
som alle har store markedsandeler innen tungbilvirksomhet på det sentrale østland. Tom Wilhelmsen AS, 
Andersen Gruppen (Bestående av R. Andersen Transport AS, Veitransport AS og Hallingfrakt) og Østkran AS 
(som nå er eid av TSL –Transportsentralen Lillestrøm).  

 

Vi har stor pågang og ønsker å vokse og utvikle oss videre, og vi ser nå behov for en ny ansvarshavende på vårt 
verksted. Vedkommende vil være en viktig brikke i å videreutvikle og bygge verkstedet, samt få muligheten til å 
sette sitt preg på den daglige driften, arbeidskulturen og være ledende i å bygge en team-mentalitet hos de 
ansatte. 
  
Dine oppgaver vil være effektivisering av rutiner og sørge for økt produksjon på verkstedet. Du vil ha løpende 
kontakt med kunder, bedrifter og privatpersoner, med formål om økt oppdragsmengde. Det vil være varierende 
pågang av oppdrag, og du må være fleksibel da noe av arbeidet/servicen må foregå når maskinene ikke er i drift.  

 

Vi ser etter deg med gode lederegenskaper, og som er løsningsorientert, serviceinnstilt, ansvarsbevisst og 
selvgående. Du er kvalitetsbevisst, og med godt humør. Vi ønsker at du har erfaring med tilsvarende arbeid, og 
det er viktig for oss at du har god helhetlig kunnskap innenfor faget. Vi ser helst at du har fagbrev, men erfaring 
fra tilsvarende arbeid kan veie opp for manglende kompetanse.   

 

Hovedoppgaver:  
• Ansvarlig for verkstedpersonell  

• Kundepleie, nye/eksisterende  

• Kvalitetssikring av arbeid  

• Reparasjon/service/kontroll av tungbiler og lastebilkraner  

• Rapporterer til styret i ATS  
 

 Kvalifikasjonskrav:  
• Kunnskap og godkjenning/sertifisering for å utføre EU kontroller.  
 

Ønskede kvalifikasjoner:  
• Fagbrev innen mekanikk/hydraulikk  

• Reparasjon/service/kontroll av lastebilkran+ løfteutstyr en fordel.  
• Erfaring fra lederrolle   
 

Send søknad og CV til kristine@ostkran.no   
For spørsmål knyttet til stillingen ring 97011534  
Ansvarlig for rekrutteringsprosessen er Kristine Bjelland, HR-leder Østkran AS. 
 
 
 

Akershus Tungbilservice AS er et veletablert EU kontroll-autorisert verksted midt i et av Norges viktigste og travleste 

områder for tungtransport og firmaer tilknyttet tungbilvirksomhet.  

Akershus Tungbilservice AS ble startet opp, og eies fortsatt, av tre gründere som til sammen har over 80 års 

erfaring fra lastebilbransjen og pr. i dag eier 500+ enheter.  

Verkstedet er en del av Meca sin verkstedkjede med moderne lokaler på et stort areal slik at vi kan ha en konstant 

og effektiv drift på flere lastebiler på samme tid.  

Les gjerne mer om oss her: https://akershustungbil.no/  
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