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NEMAX söker slambilschaufför ADR 
 
Vi på NEMAX 
Nemax är ett expansivt bolag inom miljö och avfallsbranschen. Som experter på farligt avfall tillhandahåller 
vi en rad olika tjänster inom miljöbranschen. 

 
Nemax verksamhet och naturliga mötesplats är belägen i vacker naturmiljö cirka 2 mil söder om Örebro. 
 
Nemax grundidé är och har alltid varit: ”Genom att vara den naturliga partnern inom miljö- och 
avfallsbranschen bidra till en hållbar värld. Med engagemang och kompetens förenkla det dagliga miljöarbetet i 
alla verksamheter” 
 
Dina arbetsuppgifter:  
Du bär huvudansvaret av Nemax slambil som omfattas främst av följande arbetsuppgifter: 

• Tömning och kontroller av oljeavskiljare  
• Tömning av cisterner  
• Tanktransporter (omfattas oftast av ADR, exempelvis spillolja och syror)  

 
Som yrkeschaufför har du daglig kontakt med våra kunder och samarbetspartners och är vårt ansikte utåt 
för varumärket Nemax. Du är serviceinriktad och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du trivs med 
ett högt tempo och har god fysik. Du är ansvarsfull och lojal när du utför Nemax tjänster i enlighet med fåra 
rutiner och policys. 
 
Vi söker dig som har 

• CE behörighet, YKB och ADR med tankbehörighet 
• Tidigare erfarenhet av tömning och kontroll av oljeavskiljare 

 
Vi söker dig som är 

• Är noggrann i ditt arbete och lämnar ingenting åt slumpen.  
• Kunnig i svenska i tal och skrift 

 
För att trivas i rollen hos oss på NEMAX gillar du högt tempo i en expansiv miljö. Du är driven och motiveras 
av snabba beslut. Du är engagerad och smittar av ditt engagemang hos alla på Nemax. 
 
Vad NEMAX erbjuder dig: 

• Möjlighet att själv ansvara för din egen slambil  
• Vara en del av Nemax spännande tillväxtresa 
• Arbeta i en spännande och expansiv bransch för att skapa en hållbar miljö 
• En del av Nemax team med engagerade kollegor 
• Stimulerande och naturnära arbetsmiljö 
• Korta beslutsvägar och goda möjligheter att göra skillnad 
• Arbeta med tydliga mål 

 
Sista ansökningsdag: 2022-09-30 
Tillträde: efter gemensam överenskommelse. 
 
Din ansökan 
CV och personligt brev skickas till: jobb@nemax.se 
Rekryteringsprocessen sker löpande 
 
Ann-Christin Bergstedt, VD 
Nemax Miljöhantering AB 
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