
Podejmij pracę z Kim Johansen 

W ciągu ostatnich 10 lat Kim Johansen Transport Group stała się jedną z 

wiodących firm transportowych w Danii. Naszych 750 pracowników oraz 

flota 380 samochodów zapewniają bezpieczny  dowóz pełnych załadunków 

na miejsce przeznaczenia towarów wymagających szybkiego dostarczenia, 

jak części zamienne, przesyłki pocztowe, a nawet świeże ryby. Wśród 

naszych klientów znajdują się jedne z największych w Europie linii 

lotniczych oraz uznane międzynarodowe firmy produkcyjne. Nasza 

centrala mieści się w Greve, ale mamy też biura w Oslo, Paryżu, Zielonej 

Górze, Cluj i Tallinie. Jesteśmy nieformalną i dynamiczną grupą o płaskiej 

strukturze organizacyjnej. 

Warunki pracy: 

Będziesz pracować według grafiku przez 8 tygodni, a potem masz 3 

tygodnie wolnego. Godziny pracy są zgodne z przepisami obowiązującymi 

w Unii Europejskiej. Nie będziesz miał swojego własnego samochodu, ale 

staramy się planować pracę, zostaniesz więc członkiem grupy obsługującej 

stałe trasy i wozy. Po zakończeniu okresu pracy w samochodzie, 

odpoczywasz w jednym z naszych mieszkań znajdujących się na terenie 

całej Europy. 

Wynagrodzenie 

Konkurencyjne wynagrodzenie jest waloryzowane raz do roku. Otrzymasz 

stałą pensję, obejmującą ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. 

Dodatkowo za okres, w którym jesteś w pracy otrzymasz dzienną dietę .  

Wysokość wynagrodzenia zależy od  Twoich umiejętności i wydajności. 

Inne korzyści: 

 Wynagrodzenie będzie wypłacane dnia 10 każdego 

miesiąca na Twoje konto.

 Nocleg w naszych kwaterach jest bezpłatny. W niektórych 

z nich jest dostępna sieć WiFi.

 Dysponujemy flotą  samochodów nie starszych, niż 4 lata, 

wyposażonych w komputery pokładowe, potrzebne do 

porozumiewania się, nawigację oraz urządzenia 

wymagane do odpoczynku podczas podróży wymaganego

przepisami.

 Dostaniesz służbowy  telefon komórkowy, buty 

robocze/kamizelkę, kurtkę zimową, koszulki itp.

 24-godzinna obsługa, gotowa jest do pomocy w każdej 

sprawie.

 Będziesz miał dostęp do naszego „portalu kierowcy”, na 

którym możesz sprawdzić listę płac, najnowsze 

wiadomości i inne informacje o firmie.

Nasze oczekiwania: 

Umiejętności zawodowe i osobiste: 

 Podstawowa znajomość języka angielskiego będzie 

dodatkowym atutem,

 Doświadczenie w prowadzeniu samochodów ciężarowych na 

terenie UE,

 Znajomość przepisów dotyczących odpoczynku podczas 

podróży,

 Pozytywne nastawienie i zmotywowanie do pracy,

 Lojalność i szacunek wobec firmy,

 Zaangażowanie i motywacja.

Test kompetencyjny: 

Przed zatrudnieniem zostanie przeprowadzony test kompetencyjny, 

obejmujący: 

 Prowadzenie samochodu ciężarowego,

 Podłączenie przyczepy do samochodu,

 Obsługa wozu. 

Test zostanie przeprowadzony w Greve. Po podpisaniu umowy o pracę Kim 

Johansen Transport Group zwraca część kosztów podróż.

Wymagane dokumenty: 

 Aktualne CV,

 Prawo jazdy (C + E),

 Cyfrowa karta kierowcy,

 Certyfikat ADR

 Karta kwalifikacji kierowcy DQR,

 Paszport,

 Dowód osobisty,

 Zaświadczenie o niekaralności (oryginał), 

 Świadectwo lekarskie.
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