VI SØGER EN DYGTIG LASTBILCHAUFFØR
GERNE MED ERFARING FRA ENTREPRENØR- ELLER LANDBRUGSVIRKSOMHED
Da vores chauffør, gennem 6 år, har valgt at søge nye udfordringer, står vi og mangler en ny medarbejder til
vores markteam.
Vi er et stort gartneri, der selv driver alle processer, i forbindelse med rodfrugtproduktion, vask og pakning
af varer til kunder i både Danmark og Tyskland. Årligt transporterer vi ca. 4.500 containere fra mark til
gartneri, og her kommer vores kommende chauffør til at spille en stor rolle. Markafdelingen består af 25
medarbejdere, der i fællesskab driver 3000 hektar fordelt på korn og rodfrugter. Ud over markteamet er
der også et værkstedsteam, der sørger for vedligehold og service. Som chauffør vil du have en bred kontakt
til alle i afdelingen, og du vil komme til at indgå i et professionelt team, der er god til at samarbejde.
Om selve jobbet /ansvarsområder
 I tæt samarbejde med vores høstleder kommer du til at planlægge de daglige transportopgaver
 I travle perioder får du ansvaret for at booke, og udvikle et godt samarbejde, med eksterne
vognmænd, der skal hjælpe med containerkørsel
 Du får ansvaret for at efterse vores containere og sørge for, at de er forsvarlige til transport og ikke
har skader, der ødelægger rodfrugterne
 Vi arbejder med højkvalitetsfødevarer, og derfor er det vigtigt, at du kan tage hurtige og rigtige
beslutninger, der sikrer, at vi leverer en god kvalitet hver gang
 Der tilbringes mange timer på vejene, og derfor stilles der krav til, at du kan stå inde for forsvarlig
og sikker kørsel
 Du skal være indstillet på, at ikke 2 dage er ens, og at nogle perioder er mere travle end andre
 Der er flere medarbejdere, i teamet, der har lastbilkørekort, så derfor vil der altid være mulighed
for at dække hinanden ind ved ferier og fridage
 Hjemkørsel foregår med lastbil med kroghejs og anhænger
 Du har den samme lastbil hver dag – nyere Scania model G540
 Alle kørsler er med udgangspunkt og slut på Tange Søvej 42
 Jobbet er på 37 timer, men der forekommer overarbejde i højsæsonen
 Der tilbydes frugtordning samt pensions- og sundhedsordning som en del af lønpakken
 Du vil løbende blive tilbudt relevante kurser
 Tiltrædelse hurtigst muligt
Kvalifikationer
 Erfaring med containerkørsel
 Kørekort til lastbil med anhænger
 Har gyldigt EU-kvalifikationsbevis
 Detaljeorienteret, struktureret og kvalitetsbevidst
 Et ordensmenneske
 Overblik og engagement
 Humor og et godt humør
 Dedikeret og ansvarsfuld – har hjertet med i det du gør
 Overholder aftaler
Hvis du vil vide mere om jobbet, så kontakt markchef Peter Vestergaard (Mobil - 2368 8498) eller
driftsleder Michael Kirkegaard (Mobil 2368 8496). Send os et par ord om dig selv på mail til:
job@danroots.com. Ansøgningsfrist: 31/7-2022 – der afholdes samtaler løbende i ugerne 32 og 33
Du kan læse meget mere om virksomheden på www.danroots.com

