
 
 
 
 
 

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S søger Master Driver 

Vores vigtigste aktiv i JR, er vores medarbejdere. Udvikling og fremtid er nogle af de nøgleord, som vi i JR anvender i 

hverdagen. Da vores virksomhed udvikler sig mere og mere, søger vi yderligere en Master Driver, som kan deltage 

aktivt i at coache og uddanne vores nuværende chauffører. Vores Master Driver skal deltage i at finde nye chauffører, 

og dermed opretholde en høj standard og et godt arbejdsmiljø, samt den gode service over for vores kunder. 

Vi søger en Master Driver som skal medvirke til at træne og coache, vores chauffører inden for kvalitet, miljø og 

sikkerhed, samt i miljørigtig og driftsøkonomisk kørsel. Du kommer til at referere direkte til vores Direktør. 

Jobbet: 

 Medvirke i onboarding processen af nye chauffører 

 Kommunikation og coaching af såvel nye som etablerede chauffører 

 Medvirke i planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb 

 Formidling af instruktioner i chaufførhåndbøger 

 Holdningsbearbejdning omkring arbejdsmiljø og sikkerhed 

 Formidle virksomhedens værdier og holdninger 

 Formidle holdninger omkring kundekontakt 

 Bearbejdning af driftsøkonomiske analyser i samspil med materielkoordinator 

 Deltage i chaufførmøder 

 

Vi forventer du er/har: 

 Gode samarbejdsevner, og et godt humør. 

 Er god til at arbejde med mennesker og se hvordan mennesker  
fungerer i deres job 

 Robust og vedholdende med evnen til at følge op på igangsatte 

tiltag 

 Kundeorienteret 

 Har solidt kendskab til vognmandsbranchen og gerne erfaring 
fra en lignende stilling 

 Tysk og Engelsk på et fornuftigt niveau 

 Fortrolig med moderne IT 

Vi tilbyder: 

• En spændende og udfordrende dagligdag i en dynamisk virksomhed 

• Kontakt til kolleger på alle niveauer i organisationen 
• Højt aktivitetsniveau med fokus på seriøsitet, kvalitet, effektivitet og økonomi 

• Gage efter kvalifikationer 

Du kommer til at sidde i vores åbne kontorlandskab i Svebølle sammen med ca. 30 andre dedikerede medarbejdere, 

som er klar til at tage godt imod dig.  

Vi glæder os til at høre fra dig - send en skriftlig ansøgning hurtigst muligt på e-mail: mbo@johs-rasmussen.dk  

mrk. "Masterdriver”. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Adm. direktør Klaus W. Rasmussen på 

kwr@johs-rasmussen.dk  på tlf. 72290025. 

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, www.johs-rasmussen.dk, blev grundlagt i 1932 og beskæftiger i dag mere end 220 medarbejdere inden for ladvogns-, container-, 
betonelement-, silo-, tankvogns- og olie-/bitumentransport. 
Virksomheden, der er i stærk vækst omsætter for tæt på 400 mio. kr., og råder over ca. 170 trækkende enheder og 650 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. 
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