
 
 
Universal Transport mangler chauffører på Sjælland 
 
 
Har du en chauffør gemt i maven? 
Trives du med travlhed og højt tempo? 
Har du lyst til at være en del af en succesfuld virksomhed i vækst? 
 
Vi har meget travlt i Universal Transport, og derfor mangler vi chauffører med 
udgangspunkt fra vores afdeling i 4623 Lille Skensved. 
 
Vi kører alle typer gods med maskintransport, krankørsel og almindelige 
distributionsopgaver. Der er sjældent to arbejdsdage, der er ens, og derfor er det 
vigtigt, at du er fleksibel og pålidelig. Du vil blive bedt om at vise din straffeattest. 
 
Du skal være en dygtig chauffør, og du skal være god til at begå dig hos vores 
kunder. Du skal være professionel – også i pressede situationer. 
 
Derudover skal du: 

• gerne have erfaring i kørsel, gerne CE-kørekort 

• gerne have Kran D-bevis 

• kunne yde service i topklasse til vores kunder 

• tale og forstå dansk, både mundtligt og skriftligt 

• have gyldigt EU-kvalifikationsbevis 

• have gyldigt førerkort 
 

Til gengæld tilbyder vi et afvekslende arbejde med gode kolleger og velordnede 
arbejds- og lønforhold. Du kan være sikker på, at lønnen kommer til tiden! 
 
Vores afdeling ligger på Foldagervej 10, 4623 Lille Skensved. 
 
 
Hvad gør du? 
 
Send din ansøgning med CV og eventuelle udtalelser til 
job@universaltransport.dk.  
Hvis du vil høre mere om jobbet, kan du kontakte kørselsleder Peter Rasmussen 
på telefon 7077 7000.  
 

 

Universal-gruppen består 
af flere selskaber, der 
beskæftiger sig med 
transport, flytning, 
opbevaring og 
ejendomsadministration. 
 
Virksomheden blev 
etableret i 1991 som 
Universal Transport & 
Flytteforretning. 
 
Universal-gruppen 
beskæftiger sig med alle 
former for transport, 
flytning og opbevaring for 
såvel private virksomheder 
som offentlige 
institutioner. Derudover 
ejer gruppen en række 
ejendomme med lejemål 
for både virksomheder og 
private. 
 
Vognparken består af ca. 
100 køretøjer, og lager-
kapaciteten udgør mere 
end 20.000 kvadratmeter. 
 
Universal-gruppen vil 
opleves troværdig, og 
derfor er virksomhedens 
kerneværdier: 

• Fleksibilitet 

• Engagement 

• Rummelighed 

• Købmandskab 
 
Læs mere om os på 
www.universaltransport.dk  
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