
 
 

Busschaufför till Granbergs Buss i Arvidsjaur.  
 

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. 

Busschaufför/er 

Arbetsuppgifter:  

Just nu söker vi busschaufför/er till Arvidsjaur, vi söker både till fasta tjänster men även er som vill 
jobba på timmar.  
Ni kommer att jobba enl fastlagt schema där både kvälls och helgtjänstgöring ingår. Din huvudsakliga 
arbetsuppgift kommer att vara linjetrafik, men inslag av beställningstrafik förekommer. 
Dina arbetsuppgifter är busskörning, städning, tankning samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter 
inom yrket. Godshantering förekommer. 
 
Du rapporterar till Försteman i Arvidsjaur. 
 
Stationeringsort: Arvidsjaur 
Tjänsten är en tillsvidare anställning med tillträde enligt överenskommelse. 
Vi har även behov av timanställd personal, för främst beställningstrafik. 
 
Beskrivning av kvalifikationer:  
För denna tjänst söker vi dig som vill ha ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik, du träffar 
resenärer i alla de åldrar. 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. D-Behörighet samt YKB är ett krav för att få 
framföra fordon i yrkesmässig trafik. 

 

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   
Urvalsprocessen sker löpande, så vänta inte mer er ansökan. 


