Er du en dygtig lastbilchauffør til vores afdeling i
Odense?
På grund af travlhed og ny kundetilgang søger vi i Universal Transport lastbilchauffører til kørsel med trucktrailer.
Udgangspunktet er 5250 Odense SV og der er tale om dagkørsel. Arbejdstiden vil
være dagligt fra kl. 07:00, og i travle perioder må der forventes lange dage.
Vi kører hovedsagelig med VVS artikler, byggematerialer og almindeligt stykgods.
Det er derfor vigtigt, at du er god til at begå dig blandt vores kunder, og at du kan
udvise professionalisme – også i pressede situationer.
Vi har følgende krav til vores kommende kolleger:
• Du har erfaring i kørsel med kørekort CE
• Du er fleksibel og pålidelig
• Du yder service i topklasse til vores kunder
• Du skal være i god fysisk form
• Du taler og forstår dansk mundtligt såvel som skriftligt
• Du har gyldigt EU kvalifikationsbevis
• Du har gyldigt førerkort
• Du har gyldigt truckkort
Hvis du ovenikøbet også har et gyldigt ADR-bevis, vil det være et ekstra plus.
Du vil blive bedt om at vise din straffeattest.
Vi tilbyder et afvekslende arbejde, velordnede arbejdsforhold og gode kolleger.
Send din ansøgning, vedlagt CV og eventuelle udtalelser, til job@universaltransport.dk
Hvis du vil høre mere om jobbet, kan du ringe til John Clausen på telefon 76428604.

Universal Transport
Stiftsvej 11
7100 Vejle
Telefon 7584 3311

Universal-gruppen består
af flere selskaber, der beskæftiger sig med transport, flytning, opbevaring
og ejendomsadministration. Hovedkontoret ligger
på Stiftsvej i Vejle.
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

