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Ogłoszenie o pracę – kierowca tira
Poszukujemy kierowcy tira z prawem jazdy kategorii C+E.
Firma DELEA Transport GmbH jest założonym w 2016 roku przedsiębiorstwem. Działamy na
niemieckim rynku mając pod sobą 60 aut – jako przewoźnik i jako spedytor.
Głównym kierunkiem naszej działalności jest transport drogowy (LTL i FTL) – eksport i import z/do
Niemiec, jak i transport paneuropejski.
Jakich zadań możesz się spodziewać?




Przewóz towarów na terenie Europy, ale też okazjonalne przewozy po Niemczech
Kontakt z naszymi klientami na miejscach załadunku i rozładunku
Zabezpieczenie towaru

Oferujemy:






Miłą atmosferę pracy w małym zespole
Nową i zadbaną flotę
Dotrzymywanie czasu pracy i odpoczynku
Wymagane diety w kraju i za granicą
Co drugi weekend w domu

Jakich kwalifikacji oczekujemy?












Prawo jazdy kategorii C/C+E oraz świadectwo kwalifikacji zawodowych
Doświadczenie w pracy z ciągnikiem siodłowym
Doświadczenie w transporcie
Miejsce zamieszkania – środkowe Niemcy
Ważna karta kierowcy
Poświadczenie o niekaralności
Język niemiecki w mowie i piśmie
Znajomość geografii
Umiejętność szybkiej nauki i motywacja
Radość z bezpośredniego kontaktu z klientem
Pozytywna energia, pewność siebie, otwartość, umiejętność pracy w zespole

Niezawodność, punktualność i zaradność w obchodzeniu się z naszą technologią, czystość w i na
samochodzie oraz życzliwa postawa w stosunku do naszych klientów powinny być równie oczywiste.
Jeśli wzbudziliśmy Państwa zaintersowanie, prosimy o przesłanie podania o pracę wraz z życiorysem,
świadectwami, oczekiwanymi zarobkami i datą możliwego rozpoczęcia współpracy e-mailem na
m.piezonka@DELEA-transport.de.
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Geschäftsführer Marcus Piezonka – Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. HRB 13567 – Gerichtsstand Frankfurt
Wir arbeiten auf der Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteursbedingungen (ADSp) in ihrer jeweils neuesten Fassung. Wir weisen
darauf hin, dass die ADSp 2016 Haftungsregelungen enthalten, welche mitunter von der gesetzliche Standardregelung abweichen können.
Wir empfehlen Ihnen daher insbesondere eine Lektüre der Ziffern 22–25 ADSp 2016.

