
   

Avdelingssjef Partigods og Linehaul 

B.H.Ramberg AS er Norges mest attraktive, privateide stykk- og partigods aktør. Vi er et 

fremtidsrettet selskap som har fokus på godt arbeidsmiljø, fornøyde kunder og høy faglig 

kompetanse. 

Som del av en økt satsning søker vi nå en leder til en nyopprettet avdeling i Ramberg, med ansvar for 

partigodsproduksjon, linehaul og prosjekt transporter. Ditt mål blir å samordne partilast på tvers av 

avdelingene Skedsmo, Drammen og Langhus, samt bygge en optimal partigodsstruktur i Norge. Vi ser 

etter deg som finner løsninger og har gode evner til å planlegge. Stillingen omfatter medansvar for 

innsalg av nye kunder og designe kundespesifikke- og samlast løsninger for partigods. 

 «Vi trives best når arbeidsmiljøet preges av ærlighet, humor og pågangsmot!» 

Vi søker nå en ny kollega som deler våre verdier og arbeidsmoral. Vi trenger deg som er: grundig, 

resultatorientert, arbeidsom, energisk, direkte og ansvarssøkende. Du stiller høye krav til deg selv og 

de rundt deg, holder hva du sier, er oppmuntrende, og legger din ære og lojalitet i å levere fra deg 

ordentlige og kvalitetssikrede resultater.  

Kvalifikasjoner vi ser etter: 

 Bransjeerfaring fra løsningssalg, prosjekttransport, ruteplanlegging  

 Du trives med effektiv transport og kommunikasjon med leverandører og kunder 

 Motiveres av å kunne påvirke og handle raskt med korte beslutningsveier 

 Du har kremmerinstinkt og er resultatorientert  
 Du har drifts- eller innkjøpserfaring med parti gods 

 Kan raskt sette deg inn i nye datasystemer og kan lære bort din kunnskap til andre 

 Du er en engasjert lagspiller med gjennomføringsevne og mye energi 

 Du har erfaring i personalledelse 

 

Hos oss får du dette: 

En bedrift med høyt fokus på godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse. Vi tilbyr derfor svært gode 
pensjons- og forsikringsordninger, en rekke sosiale arrangementer, faglig utvikling, god kantine 
ordning og en mengde kolleger med varierende underholdningsverdi. Vi dyrker en vinnerkultur!  
 
For mer informasjon om stillingen og innlevering av søknad, kontakt Bror H. Ramberg : 
bror.ramberg@ramberg.no  Tlf. 98 02 54 01 
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