
Fleet Manager 
PNO Norway 

PNO er Nordens største bedrift innen utleie av trailere. Vi er en familieeid bedrift, grunnlagt i 
1975 med hovedkontor i København. PNO har i Norden avdelinger i Helsingfors, Langhus, 
Helsingborg og Horsens, i tillegg til vår avdeling i Venlo Nederland. 

Målet vårt er å lede overgangen til bærekraftig transport. Vi tror fullt og fast på at PNO 
kan bli en viktig pådriver, for endring i logistikkbransjen. 
For best å kunne betjene våre kunder i Norge, ønsker vi å øke bemanninge med en kandidat, ved vårt 
kontor på Langhus. 

Om jobben 
Du skal arbeide ved vår avdeling på Langhus. Du skal arbeide i et tett samarbeid med resten av teamet 
i Norge. Dine primære oppgaver vil være å optimalisere driften og styringen av flåten, slik at den 
til enhver tid er tilpasset markedet.  Du skal identifisere behov og krav, for på best måte kunne
balansere tilbud og etterspørsel, med hensyn til avtale verksteder og driften av trailerflåten.
Ditt mål skal være å bidra til etablering og veksting av forretningen, og å sikre langsiktighet og 
suksess for PNO i Norge.  

Vi i PNO søker kreative mennesker, mennesker som er nysgjerrige av natur og som alltid leter etter nye 
måter å løse oppgavene på. Kort sagt, vi er en menneskeorientert organisasjon, som søker en 
lagspiller, en som er opptatt av bedriften beste og som deltar helhjertet i det daglige arbeidet. 

Kvalifikasjoner 
● Du har erfaring fra tilsvarende stilling, der du har utvist evne til å skape produktivitet 

gjennom styring av vedlikeholds-, reparasjonskostnader, optimalisering av et 
verkstednettverk for trailere eller liknende utstyr.

● En viss grad av produktkunnskap rundt trailere er ønskelig, noe som vil gjøre 
oppgavene enklere å møte. Interesse for trailere eller liknende materiell er avgjørende. 
Den rette vil få den nødvendig intern- og om nødvendig eksterne opplæring, for på 
denne måten å utvikle den nødvendige kompetanse.

● Du har erfaring med problemløsning i forbindelse med kunde og eller leverandører. Du 
er en sterk, men rettferdig forhandler, med en høy grad av kommersiell forståelse

● Du liker å finne gode løsninger, til det beste for kunden, bedriften og innenfor forsvarlige 
økonomiske rammer. Alt innenfor en profesjonell og ansvarlig måte



● Erfaring med å utarbeide prognoser, til interne og eksterne interessenter

Kompetanser 
● Analytisk tilnærming til problemstillinger, godt utviklede evner til problemløsing
● Gode organisatoriske evner
● Detaljorientert
● Gode evner innen kommunikasjon og samarbeid, godt utviklet talent for å skape 

gode relasjoner til fagfolk på alle organisatoriske nivåer
● Selvstendig, men allikevel en god lagspiller
● Ansvarsfull, dedikert til bedriften, kollegaene og arbeidsoppgavene

Vi tilbyr 
● En meningsfylt jobb med konkurransedyktig lønn
● Flat og dynamisk organisasjon
● Utdanningsmuligheter innenfor kompetanseområdet
● Helseforsikring gjennom virksomheten samt konkurransedyktig pensjonsplan

Søknad 
Send gjerne din søknad og CV til Solvej Lee Ørnstrand, Head of Culture & Communication,  på 

solvej@pnorental.com.  

Vi tar imot søknader etter hvert som de kommer, inntil vi har funnet en match. 

pnorental.no 

@PNO 

@PNORental 
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