
  

 

Chaufförens uppgifter/åtaganden under turnén. 
 
Chauffören representerar Expomobil och är en mycket viktig person i den grupp som skall 
genomföra turnén. Han har ett stort ansvar men också befogenhet att säga till om något är 
fel.  
 
1. Dagen före turnéstart. Ha genomgång av trailer, inredning och utrustning.  

Ha genomgång med kundens utställningsansvarig och Expomobils projektledare 
angående turnéidé, syfte, turnéplan, tider och platser.  I samband med avresa skall 
avläsning av km-ställning ske, för senare slutredovisning av turnésträcka. Om transport 
med dragbil sker utanför turnéplan, skall den körsträckan dras ifrån. 

 
2. Ansvara för transport och uppställning enligt turnéplan, anvisningar, platser och tider 

enligt ÖK och genomgång. Ev förändring i samråd med utställarens turnéansvarig och 
Expomobil. 

 
3. Per telefon kolla av resp uppställningsplats och elanslutning dagen före ankomst, samt 

meddela ungefärlig ankomsttid. 
 
4. Vagnen skall vara uppställd på plats kvällen före, om ej annat överenskommets,  
 el inkopplat och värme, belysning etc kontrollerat. 
 
5. Ansvara för packning och säkring av gods och utställningsmaterial vid transport, samt 

motsvarande uppackning vid framkomst. Arbetet utförs i samarbete med utställarens 
representant. 

 
6. Kontrollera att bänkar, hyllor, vägg- och golvmontage ej börjat lossna.   

Som utställningstekniker se till att allt är helt, rent och fungerar väl. 
 
7. Arbetstiden under turnéveckan avser måndag morgon till fredag kväll. 

Normal kvälltransport innebär ankomst senast kl 21. Möjlighet till vila då sen 
kvällstransport skett kvällen före. Vid vila är chauffören dock möjlig att nå på mobilen. 

 
8. Utställarens öppettider enligt turnéplan.  

Morgonstädning, avcheckning etc – ca en timme före öppning. 
 
9. Dammsuga, hämta färskvatten, tömma och skölja ur avloppsdunken minst en gång varje 

dag. Torka och tvätta av inredning, väggar, skåp, kylskåp etc vid behov - minst en gång i 
veckan. Se till att vagnen och dragbilen är representativa in- och utvändigt. 

 
10. Tvätta av utsidan vid behov, dock minst en gång i veckan (i samråd med veckoansvarig). 
 
11. Chauffören har dagligen kontakt med Expomobil 
 
12. Förändringar av turnéplan, uppställningsplatser och arbetstid skall meddelas Expomobil 

liksom varje tilläggsbeställning. 


