
 
 

Trafikchef till Granbergs Buss AB.  
 

Granbergs Gruppen är ett privatägt bolag med en lång erfarenhet av bussbranschen. Granbergs 
Gruppen består av 4 st dotterbolag, Granbergs Buss AB, Brändöbussen AB, Bodens Busstrafik i 
Sverige AB samt Johanssons Bussar Kalix AB. Totalt förfogar koncernen över c:a 80 bussar och 
ungefär 130 anställda och lokalkontor i Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden, Luleå, Piteå, Kalix och Överkalix. 
Vi utför linjetrafik i södra och östra delarna av Norrbotten och beställningstrafik över hela Europa.  

Vi har sätet för samtliga bolag i Älvsbyn. 

Trafikchef 

Arbetsuppgifter:  

I rollen som trafikchef så kommer du att ta ansvar för hela processen, allt ifrån offerter till kunder till 
planera ut förare och fordon samt säkerställa rätt prissättning. 
Du kommer att ha ansvar för att, tillsammans med dina kollegor se till att uppsatta rutiner och 
policys följs. Du kommer att vara chef över trafikledningen. 
Du är ansvarig över att vi betalar ut rätt löner, och att fakturor följer avtal. 
Du följer löpande upp verksamheten, samt tar fram tjänstebeskrivningar, scheman m.m tillsammans 
med trafikledning. 
Du är del i ledningsgruppen och har ett rullande jourschema. 
 
Du rapporterar till VD. 
 
Stationeringsort: Älvsbyn 
Tjänsten är en tillsvidare anställning med tillträde enligt överenskommelse. 
 
Beskrivning av kvalifikationer:  
För denna tjänst söker vi dig som har goda kunskaper i planering, samt är en duktig datoranvändare, 
gärna med erfarenhet av transportsektorn. Ett krav är att du har körkort med minst B-behörighet. 
Därtill behärskar du svenska och engelska i både tal och skrift. Du värdesätter kvalitet i ditt utförda 
arbete, likaså ordning och reda. För att trivas i rollen är du en flexibel person som har möjlighet att 
jobba varierande arbetstider. Du har lätt för att samarbeta och vill bidra till en positiv utveckling på 
arbetsplatsen. Meriterande är D-behörighet, men ej ett krav, dock kommer D-Behörighet att krävas 
under anställningstiden. 

 

Har ni funderingar om tjänsten så kontakta Linus på 0960-13224 alternativt linus@granbergsbuss.se 

Din ansökan vill vi få per mail till ansokningar@granbergsbuss.se senast 15/3-2021.  
Urvalsprocessen sker löpande, så vänta inte mer er ansökan. 


