
Заповядайте на работа в  Kim Johansen 

Transport  

Kim Johansen Transport Group се развива успешно през последните 

години, и вече е наложена като една от водещите транспортни 

компании в Дания. 

Нашите 750 служители и автопарк от над 380 камиона гарантират 

безопасен и навременен превоз (пълен товар)  на стоки със срок 

доставка, като резервни части, поща, пресни храни и др. до нашите 

клиенти. 

Наши клиенти са едни от най-големите европейски авиолинии и някои 

от най-известните международни компании. 

Главната ни база е разположена в Греве Дания, но също така имаме 

офиси в Осло, Париж, Жиелона Гора, Талин и Клуж. 

Ние сме динамично развиваща се организация! 

Условия за работа: 

Работният график е: 8 седмици работа и 3 седмици почивка. 

Спазват се европейските изисквания за работно време и почивка. 

Нямате собствен камион, но ние ще се постараем да ви включим в 

график, който предполага пътуване по едни и същи дестинации, 

обслужвани от едни и същи камиони. 

В цяла Европа имаме квартири, в които става смяната на шофьорите.

Заплата 

Динамична заплата, която се променя всяка година в зависимост от 

вашето професионално представяне. 

Получавате фиксирана заплата, вкл. здравно и пенсионно осигуряване. 

Получавате и командировки за дните, в които сте на работа. 

Нивото на заплатата ви зависи от вашите умения и професионално 

представяне. 

Други облаги : 

 заплатата ви се превежада всеки ,месец до 10-то число 

на сметката 

 ние плащаме за хотели и квартири, в които нощувате,

интернет и тн. 

 всичките ни камиони са нови - по-малко от 4 години. 

Имат инсталирани бордови компютри, които да ви 

помагат в работата ви. 

 получавате мобилен телефон за служебно ползване,

работни обувки, зимно яке, жилетка и тн. 

 имаме 24 часов дежурен отдел  Service Desk , който е 

на ваше разположение 

 получавате достъп до сайт, където може да намерите 

актуална информация, новини, фишовете си за 

заплати. 

Какво очакваме от вас : 

Персонални и лични умения : 

 основен английски е за предпочитане

 опит в шофирането на камиони в Европа

 познаване на правилата за каране и почивка

 лоялност

 добро поведение 

 мотивация за работа

Практически тест :  

Преди да започнете работа трябва да преминете практически тест : 

 каране 

 закачане на ремарке 

 общи шофьорски умения

Тестът се провежда в главната ни база в Греве. Kim Johansen Transport 

ще компенсира част от пътните ви разходи след успешно издържан 

тест, и след като бъдете назначени

Изискуеми документи : 

-  cv 

- шофьорска книжка категория С+Е 

- дигитална карта 

- АДР  

- карта за квалификация на водач на мпс 

- лична карта 

- чисто свидетелство за съсимост (оригинал) 

- медицинско свидетелство

http://www.kim-johansen.dk/
http://www.kim-johansen.dk/Job/UK-form/
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