Johs. Rasmussen, Svebølle A/S søger chaufførafløsere til vores element afdeling
Vi har rigtig travlt i vores element afdeling hos Johs. Rasmussen, Svebølle A/S og forventer endnu mere kørsel.
Derfor søger vi erfarne chaufførafløsere, til at afløse vores faste chauffører ved ferie og sygdom.
Vi søger både til Sjælland og Jylland
Har du lyst til et meget afvekslende og alsidigt arbejde og har erfaring med kørsel med elementer, så er du måske en af
de nye chaufførafløser vi leder efter.
Vores forventninger til dig er:








At du er åben for nye udfordringer hver dag.
At du har et gyldigt kørekort og EU efteruddannelsesbevis samt mindst 3 års erfaring med at køre lastbil.
At du har erfaring med kørsel af elementer samt bespænding af gods.
At du er indstillet på at overnatte i bilen, når der er behov for det.
At du taler og skriver dansk og har forståelse for de skandinaviske sprog og engelsk.
At du er præsentabel og serviceminded.
At du er klar til at gøre en forskel.

Vi kan tilbyde:


Et spændende arbejde i en dynamisk og økonomisk sikker virksomhed, med et venligt og positivt arbejdsklima
hvor vi respekterer hinanden.
 Hjælpsomme kollegaer
 Nyere vognpark med moderne kommunikation mellem kontor og bil.
 Indstillet på fleksible arbejdstider.
Løn efter gældende overenskomst
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Jannik Schmidt på tlf. + 45 72 29 00 67

Ansøgningsskema udfyldes på vores hjemmeside: www.johs-rasmussen.dk/job/

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S , blev grundlagt i 1932 og beskæftiger i dag mere end 250 medarbejdere
inden for ladvogns-, container-, betonelement-, silo-, tankvogns- og olie-/bitumentransport.
Virksomheden, der er i stærk vækst omsætter og råder over ca. 175 trækkende enheder og 700
sættevogne. På personalesiden lægges der stor vægt på at have velmotiverede og glade medarbejdere
der støtter op om værdier såsom, at vi er parate til at gøre en forskel. Træning og uddannelse af
medarbejderne er højt prioriteret.

