Åkeriet med
grymt bra service

Christian har ordet

Med grymt bra service menar vi att vi har motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare
inom åkeriet. Att ha kul på jobbet är det absolut viktigaste på en arbetsplats. När man har roligt
och arbetar i en bra miljö blir man kreativ och presterar bättre. En positiv attityd och hög servicenivå är grunden i all vår verksamhet.
I praktiken handlar det om att vara flexibel och att göra livet så enkelt som möjligt för våra
kunder – alltid med en positiv inställning. Då klarar man av att hantera både problem och
utmaningar på ett bättre sätt. Detta tankesätt ligger även bakom våra satsningar på
kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö. Det finns nämligen inga genvägar
till långsiktiga resultat. Hos oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar.
Saker kan alltid bli bättre. Vår ambition är att bidra till våra kunders utveckling och
tillsammans skapa bättre produkter och tjänster.
På Glimåkra Åkeri slår vi oss inte till ro.
Välkommen till åkeriet med grymt bra service!

Christian Bilde, VD
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Bemanning . Rekrytering

Vi tror på den personliga kontakten, för det
handlar om kommunikation. Rätt kompetens och
personlighet på rätt plats ger konkurrenskraft för
alla företag inom sin profession.
www.jobbarenan.se • 044-590 01 00

Vårt uppdrag:

säkra, punktliga och
miljövänliga
transporter

Glimåkra Åkeri är sedan många decennier en stabil och
väletablerad transportfirma. Men nya tider kräver utveckling och vi är noggranna med att följa med och uppdatera
våra fordon enligt den senaste tekniken och de miljökrav
som ställs.
Biogasbilar, flytande metangas, RME/B100 (rapsolja)
och diesel. Det är en del i vårt helhetstänk om säkra och
miljövänliga transporter. Att vara punktlig innebär att vi
är lyhörda för våra kunders krav. Vi arbetar med välplanerade transporter och står för vad vi lovar.
Med vår fordonspark om ca 45 bilar, kan vi serva och
tillgodose våra kunders önskemål, allt från små kylda
budbilar till stora fordon.

Väljer du?
•Hög produktivitet •Kvalitativa delar
•Närhet till din leverantör
•Snabba lösningar på dina problem
Då skall du välja Trailereffekter
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Glimåkra Åkeri
… grundades 1956.

… är specialiserade på tempererade och tidsburna transporter.
… har sin bas i Skåne, men bedriver transporter även i Småland, Halland och Blekinge.

Kristianstad
Estridsvägen 13
044-28 53 70

Hässleholm
Industrigatan 9
0451-492 80

Åstorp
Gjestvangsgatan 1
042-592 82

Osby
Kristianstadsgatan 16
0479-123 50

Heltäckande
lösningar för
dig och din
verksamhet.

Glada transportledare på Glimåkra Åkeri:
Nikola, Roger och Erling.

En seriös partner
Vi vet hur viktigt det är med förtroende i vår
bransch. Vårt mål är att våra kunder ska känna
sig hundraprocentigt trygga med att anlita oss
för transporter som kräver en korrekt och säker
hantering.

Vårt verksamhetssystem ger oss ett strukturerat
arbetssätt med uppföljning och leveranssäkerhet med rätt kvalitet till våra uppdragsgivare.
Kvalitet handlar för oss om ansvar, att vara
lyhörda för våra kunders behov, följa relevanta
lagstiftningar och att verksamheten ska präglas
av en helhetssyn.
Miljötänk innebär att vi hela tiden jobbar mot en
mer miljöeffektiv verksamhet på alla plan. Från
val av bränsle till planering av körningar.
Trafiksäkerhet är A och O för ett åkeri. Inom
Glimåkra Åkeri ska varje anställd ha en attityd
och värdering gentemot trafikföreskrifter och
medtrafikanter, som gör att vi betraktas som ett
föredöme.
Arbetsmiljön ska vara säker, präglas av positivitet
och arbetsglädje, och ge utrymme för medarbetarna att utvecklas.

Lagab Växelflak – ett praktiskt val!

www.lagab.se

Johan är vår ekonomiansvarige.

Dan är vår fordonsansvarige.

Glimåkra Åkeri är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 och AFS 2001:1, och
arbetar enligt Fair Transport

SUNDA TRANSPORTER
FRÅN SUNDA
FÖRETAG

Om du satsar på att ha stjärnor bakom ratten i ditt företag.
Se till att ge dem stjärnor i grillen också.
Vi har marknadens största utbud av last- och transportbilar. Från 2 till 45 ton.
Kom in så får du se och prova.
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