WIST LAST & BUSS

Utan lastbilar stannar världen.

Vi får den att gå runt!

SID 2

RIKSTÄCKANDE DEL

”Att vara reservdelssäljare är
som att vara spindeln i nätet.
Man måste hålla reda på alla
grejer så att mekanikern kan
göra sitt jobb. Vi ser till att
lagerföra alla reservdelar
på rätt sätt och beställer
det som saknas.”

”Mekanikeryrket handlar inte
bara om att skruva, fast man gör
det mycket också. Det finns en
massa ny teknik. Vi använder
oss bland annat av datorer när
vi felsöker lastbilen.”

”Jag gillar att jag träffar så
mycket människor varje dag
som kundmottagare. Men en
annan del som gör jobbet
jäkligt kul är folket man
jobbar med.”

”Det händer alltid något nytt
varje dag, och jag är rätt fri att
lägga upp jobbet som jag vill.
Det bästa är att det alltid finns
något mer att lära sig eftersom
det hela tiden kommer nya
lastbilar och system.”

Vad händer med samhället om all lastbilstrafik skulle stanna upp? Inom bara ett par dagar får vi brist på mediciner och rent vatten.
Vid våra serviceställen arbetar många medarbetare med att se till att lastbilarna hålls rullande på vägarna, med så få stillestånd
som möjligt. Är du nyfiken på vad det kan innebära att arbeta hos oss? På Volvo Lastvagnars hemsida, www.volvotrucks.se,
finns filmer där du kan följa personerna på bilden i deras vardag.

Visste du att...
...Volvo Lastvagnar har marknadens
nyaste modellutbud och leder den
tekniska utvecklingen för lastbilar?
Omtanke • Tillgänglighet • Kompetens
Gilla oss på facebook!

...Volvo Lastvagnar har vunnit priser för
sina banbrytande reklamfilmer (youtube)?

...det finns fler datorer i
en lastbil än i ett flygplan?
Wist Nord

FAKTA
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av
fyra bolag.
Wist Last & Buss AB som omfattar Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens och delar av Västernorrlands län.
Wist Last & Buss Syd AB med verksamheter i Uppsala,
Västmanlands samt södra delarna av Dalarnas län. Wist
Last & Buss Sigtuna AB och Wist Last & Buss AS i
Norge som omfattar ett område frå Mo i Rana i norr
till Ålesund i söder.
Bolagen omsätter ca 1,7 miljarder kronor och har cirka
500 medarbetare.

PERSSON INVEST
Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som driver
verksamheter inom bilhandel, hyvleri, skogs- och fastighetsförvaltning. Koncernen har sitt säte i Östersund
och omsätter cirka 4 miljarder och har 900 medarbetare.
För mer information se www.perssoninvest.se och
www.wistlastbuss.com
KONTAKTPERSONER
Dan Carlsson, Servicemarknadschef Nord
Tel: 0920-21 77 51, dan.carlsson@wistlastbuss.com
Jörgen Marklund, Servicemarknadschef Mitt
Tel: 0910-73 86 29, jorgen.marklund@wistlastbuss.com
Lars Reimfors, Servicemarknadschef Syd
Tel: 0226-861 65, lars.reimfors@wistlastbuss.com
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