
 
 

 
KB Components är ett globalt växande företag med en rullande omsättning på ca 1 200 MSEK med ca 
800 anställda, där vår vision är att vara världsledande avseende tekniskt avancerade polymera 
produkter. Företagets tre övergripande målsättningar är tillväxt, lönsamhet och trivsel, inom vilka vi 
aktivt arbetar för att bli ett av världens bästa plastföretag! Våra huvudsakliga kundsegment finner du 
inom fordonsindustri, möbelindustri och belysningsteknik. Utveckling, produktion och försäljning sker 
i någon av våra anläggningar i Örkelljunga, Anderstorp, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Puebla 
i Mexiko, Windsor i Kanada eller Wuxi i Kina.  
 
 
Truckförare till KB Components i Örkelljunga 
 
KB är ett välmående teknikföretag med internationell verksamhet och i kraftig tillväxt.  
Vi behöver nu utöka vår personalstyrka på lagret med en ny medarbetare som till största delen 
kommer att arbeta med truckkörning. Både inomhus och ute på gården, inklusive lastning och lossning 
av lastbilsekipage.  
 
Inom avdelningen för lager/expedition hanterar vi alla inom lagret förekommande arbetsuppgifter, så 
som lagerhantering, packning av utgående gods till kund, truckkörning, plastning/emballering, 
godsmottagning av inkommande gods, samt lastning och lossning. 
 
För att passa in på vår avdelning bör du gilla fysiskt arbete med högt tempo, samt vara noggrann och 
ansvarsfull. Du är utrustad med ett mycket gott ordningssinne och med din flexibilitet behåller du 
huvudet kallt när det är mycket att göra. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom 
problemlösning, samarbetsförmåga, engagemang, drivkraft och positivt tänkande. 
Du har truckkort för kategorierna B1 och B2, samt erfarenhet av truckkörning. Erfarenhet av lastning 
och lossning av lastbilsekipage ses som meriterande.   
 
Arbetstiden är förlagd till 2-skift. 
 
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta logistikchef Kent Brickling tel. 0435-561 
54. 
 
Skicka din ansökan märkt ”Truck” senast den 12/7 till jobb@kbcomponents.com  
 
Rekryteringen kommer att pågå löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan 
sista ansökningsdag, skicka därför din ansökan redan idag.  
 


