
 

Rental Coordinator 
PNO SVERIGE 

 
PNO är en av Nordens största uthyrare av lastbilstrailers. Vi är ett familjeföretag som grundades 1975. 

Vårt huvudkontor ligger i Köpenhamn och vi har filialer i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland & 

Polen. 

 

Vårt mål är ”Lead the transition to sustainable freight” och vi är övertygade om att PNO kan vara en 

viktig del av förändringen i vår bransch. För att på bästa sätt kunna serva våra kunder på den svenska 

marknaden utökar vi nu vårt team och söker en ny kollega till vår Operationsavdelning i Helsingborg. 

 
Om jobbet 

Vi söker en energisk Rental Coordinator till vårt Operations team. Vi är ett litet professionellt team som 

söker en social, utåtriktad kollega till vårt uthyrningsteam. 

Du kommer att arbeta med det lokala teamet i Helsingborg och i nära kontakt med kollegorna i de andra 

länderna för att säkra kunskapsdelning och samarbete.  

Du trivs att ha många olika kontaktpunkter där du aktivt bjuder in för att lösa teamets uppgifter. Du är 

systematisk och arbetar på ett grundligt sätt samt lägger stor vikt på att leverera bra service och 

resultat. Digitala verktyg är något du dagligen använder och är nyfiken på.  

 

 

Arbetsuppgifter 

● Kontakt via mail och telefon med nya och befintliga kunder för uthyrning av trailers 

● Hantering av avtal 

● Utföra kreditupplysningar på nya och befintliga kunder 

● In och utcheckning av trailers i våra depåer (starta och stänga avtal) 

● Rapportering 

● Serva kunder med dokument och intyg mm 

● Ärendehantering mot våra verkstäder 

 

Profil 

● Erfarenhet från innesälj eller kundtjänst 

● Erfarenhet från fordon-/transportindustrin. 

● Van att ha många bollar i luften. 

● Hög arbetsmoral och naturligt uppsökande. 

● Gott humör och nyfiken. 

● Kännedom om digitala verktyg. 



 

Vi erbjuder: 

● Ett jobb med stor variation och spännande uppgifter. 

● Lön och anställningsvillkor förhandlas individuellt efter kvalifikationer, vi har kollektivavtal. 

● Ett trevligt och glatt gäng arbetskollegor. 

● Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. 

 

 

Ansökan 

Skicka din ansökan och ditt CV till vår rekryterings ansvarige Ibrahim Ces Ibrahim@pnorental.com  

För eventuella frågor om tjänsten kontakta Sverige chef Rikard Thellnér rikard@pnorental.se 

Vi går igenom ansökningarna löpande tills vi hittar den vi söker. 
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