
 

 
Våra engagerade medarbetare och hantverkare är kärnan i vår verksamhet. 
Tillsammans under åren har vi i Herrljunga skapat en yrkesskicklighet vi är oerhört 
stolta över. Och med den erfarenhet våra medarbetare har är möjligheterna för vad 
vi kan tillverka i stort sett obegränsade. 
 
Primä rt tillverkär vi ledstä nger, ö verliggäre, bärriä rer, steg till träppör öch ölikä 
speciälsnickerier. Hös öss fä r ni ett persönligt bemö tände öch tillsämmäns skäpär 
vi unikä lö sningär bä de sett till förm öch funktiön. 
 
Vä nligen besö k www.hlf.se fö r mer införmätiön öm öss öch vä r histöriä. 

 

 
Vi söker nu en resande montör 
 
Tjänsten innebär att du ska åka ut och montera våra produkter över större delar av 
Sverige. Våra kunder är byggbolag, smidesfirmor, privatpersoner mm 
Som montör har du stora möjligheter att själv lägga upp din dag så länge tilldelade 
arbetsuppgifter blir utförda. Det är ett väldigt varierande arbete där ingen dag ser ut 
som den andra. Du får se stora delar av Sverige under arbetstid. 
 

Tjänst 
100% med tillsvidareanställning. Provanställning 6 månader. 
 

Krav 
Körkort. Gärna E-kort. 
Social. Då du kommer att jobba i par samt möta många kunder. 
Ligga ute på veckorna med övernattning. Oftast mån-torsdag. 
Flexibel. 
Vara händig. 
Lösningsfokuserad. 
 

http://www.hlf.se/


Vi ser gärna att du har en utbildning som finsnickare/snickare då vi jobbar nästan 
enbart med finsnickeri och har stort kvalitetskrav på våra produkter. 
Viktigast är att du är händig och inte rädd för att ta tag i saker. 
 
Du kommer att få en mentor som följer dig den första tiden så att du kommer in i arbetet 
på ett så bra sätt som möjligt. Vi ser gärna att bor i närområdet då du alltid utgår och 
avslutar från vår fabrik i Herrljunga. 
 
 

Vad vi söker i en medarbetare 
 
Vi söker dig med ett genuint hantverksintresse och en vilja att utvecklas. Som 
arbetstagare skall du vilja lära dig nya saker och kunna utmana dig själv. Då våra 
snickare arbetar med ett jobb från början till slut och oftast självständigt så får du ett 
omväxlande jobb med hög igenkänning för din insats. 
Det viktigaste hos oss i Herrljunga är att du har en bra känsla för trä och ett öga för 

detaljer. 
 
 

Om oss 
 
Som arbetsgivare så värnar vi alltid om personalens välmående. Vi vill ha en arbetsplats 

och företagskultur där alla är öppna och ärliga mot varandra och behandlar varandra 

med respekt. Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Likaså erbjuder 

vi en utmanande och spännande arbetsplats. 

Familjärt 
 
Vi trivs och har kul tillsammans. 
Flexibelt och varierande arbete. 
Bra stämning och bra arbetsmiljö. 
Utmanande och utvecklande. 
Frihet under ansvar. 
Bra arbetskamrater och rent omkring oss. 
Stolthet och igenkännande i arbetet. 
 
Urval och intervjuer kommer att ske löpande – så vänta inte med din ansökan! 
Se mer om oss på vår hemsida: www.hlf.se 
 

Ansökan 
 
Skicka in ditt CV och personliga brev till: 
Roger.andreasson@hlf.se 
0513-10370 

http://www.hlf.se/
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