
Vino să lucrezi la Kim Johansen 

În perioada ultimilor 10 ani,compania Kim Johansen Transport Group a 

devenit una dintre companiile de întietate în domeniul transporturilor din 

Danemarca. Circa peste  750 de angajați  și un parc de camioane de 380 

vehicule,  asigură ca bunurile perisabile și senzitive la timp, precum poșta, 

peștele proaspăt și părțile de rezervă,  să ajungă cu siguranță direct la 

destinația clienților noștri. Kim Johansen de asemenea asigură 

transportarea bunurilor Air-cargo, pentru mai multe companii aeriene 

europene și a diferitor mărfuri ale căror branduri au un renume 

internațional.Sediul companiei se află  în Greve, Danemarca, compania 

deține de asemenea oficii  în  Oslo, Paris, Zielona Gorá, Cluj și  Tallinn. În 

organizație  predomină o atmosferă informală și dinamică cu o structură 

organizatorică plată.  

Condițiile de muncă: 

În calitate de şofer veți face parte din programul de munca de 8 săptămini 

la locul de muncă şi trei săptămîni acasă. Orele de lucru sunt stabilite în 

conformitate cu regulamentul-UE. Nu veţi merge cu acelaşi camion 

permanent, ,dar echipa de dispeceri lucrează la efectuarea unui plan în 

care veţi fi membru al unui grup care va merge pe aceleaşi curse şi cu 

aceleaşi camioane. După 9-10 ore de conducere, veţi lua  pauza într-unul 

din apartamentele nostre din Europa. 

Salariul 

Salariul competitiv va fi reevaluat in fiecare an in ianuarie.Dvs veți primi un 

salariu fix, plus orele suplimentare și de conducere în orele de noapte. 

Asigurare de sănptate plus pensia vor fi incluse. Acestea vor fi combinate 

cu o alocație zilnică pentru zilele de muncă.Salariul va depinde de 

experiența și performanța de activitate. 

Alte beneficii: 

 Salariul este achitat la data de 20 a fiecarei luni. Veți avea 

nevoie de un cont bancar deschis la  Unicredit Tiriac Bank. 

 Acomodarea la apartamentele noastre este gratuită.În unele 

dintre apartamente aveți oportunitatea să folosiți wi-fi.

 Toate camioanele au sub 4 ani și sunt dotate cu computer la 

bord pentru comunicare, orientare și urmărire a 

regulamentelor de conducere și pauză.

 Veți primi un telefon pentru a fi folosit numai în scopuri de 

serviciu, bocanci, vestă, o jachetă de iarnă, tricou etc. Serviciul 

nostru de asistență 24h este gata să vă ajute cu orice intrebare

la orice oră a zilei. Aveti  posibilitatea de acces la  ”driver portal”

unde puteți vizualiza  informația despre notele de salariu , 

noutățile din companie și alte  informații importante  

Care sunt așteptările noastre? 

Abilități personale și profesionale :  

 Sunt preferabile cunoștințele  de bază în limba engleză 

 Experiență de conducerea a camioanelor pe teritoriul UE

 Experiență în regulamentele de conducere și odihnă

 O atitudine pozitivă și și bazată pe prestarea serviciilor 

calitative 

 Atitudine respecuoasă și loială 

  Implicare și motivare 

Testul de angajare 

Veți fi testat înainte de angajare în următoarele domenii: 

 Conducerea camionului

 Conectarea camionului cu remorca

 Manevrarea camionului

Testul poate fi susținut fie  Cluj, Ro ,fie la sediul companiei in Greve, DK. 

Documentele necesare: 

 Un  CV relevant

 Permis de conducere,categoria (C+E) 

 Card digital 

 Certificat ADR

 DQC Certificatul de calificare

 Pașaport 

 Buletin de identitate 

 Cazier judiciar (fără antecedente penale)

 Certificat medical 

 Road safety health and psychological examination record

 Road criminal record

http://www.kim-johansen.dk/
http://www.kim-johansen.dk/Job/UK-form/?c=RO
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