
HR & Kommunikationschef till Holfast-koncernen 

Holfast AB är en familjeägd koncern och består av 4 transportbolag och ett delägt 

utbildningsbolag. Koncernen har över 230 anställda och närmare 220 fordon som trafikerar 

Mellansverige. Huvudkontoret ligger i Karlstad och det är där rollen utgår ifrån. Våra bolag är 

Godsservice Karlstad, Godsservice Borås, Beves, RRE Åkeri samt YFUV.  

Vi söker nu en HR- & Kommunikationschef till vår koncern med ansvar för koncernens fem 

bolag gällande hela HR-biten samt den interna och externa kommunikationen. Som HR- & 

Kommunikationschef hos oss spelar du en central roll i organisationen där du strategiskt och 

operativt stöttar verksamheten i frågor som spänner över hela HR-fältet och du driver, 

utvecklar, implementerar, följer upp och samordnar HR-arbetet dagligen i koncernen.  

Arbetsuppgifterna består i stora drag av: 

Rollen är en mycket bred roll av både operativ och strategisk karaktär. I tjänsten kommer du 

att stötta organisationens chefer i medarbetar- och organisationsfrågor såsom rekrytering, 

arbetsrätt, återgång i arbete, svåra samtal och andra löpande personalfrågor. I tjänsten ingår 

även att driva, utveckla och implementera initiativ/projekt som stödjer och utvecklar 

verksamheten. Detta kan vara inom hela HR-området. I denna roll företräder du företaget i 

samtliga fackligärenden. Då rollen är bred förekommer även HR-administration på alla nivåer 

i arbetsuppgifterna. Tjänsten innebär även ansvar för den interna och externa 

kommunikationen. Detta då vi sett tydliga effekter senaste åren att HR och Kommunikation 

går hand i hand.  

Vem är du?  

Du är van vid att ta ansvar, är självgående och har förmågan att ta egna initiativ. Du trivs i en 

roll där du på ett konsultativt sätt ger stöd till verksamheten. En av dina framgångsfaktorer är 

ditt förhållningssätt gentemot andra, då du är prestigelös, förtroendegivande, coachande, och 

agerar med övertygelse. Vidare är du kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift.  

 

Kravprofil för tjänsten: 

• Utbildning inom personal- och beteendevetenskap från högskola eller motsvarande 

arbetslivserfarenhet inom HR. 

• Ett proaktivt, drivet och lösningsorienterat arbetssätt. 

• B-körkort. 

• Kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. 

• Mycket god Svenska i tal och skrift. 

Ansökan: 

Urvalsprocessen påbörjas omgående och intervjuer sker löpande. Med detta ser vi gärna att du 

ansöker så snart som möjligt.  

Önskemål kring start är slutet av april/maj eller enligt ö.k.  

Ansök samt frågor skickas till Jobb@holfast.se märk din ansökan med HR & 

Kommunikationschef.  
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