SØGES:
Masterdriver til vognafdelingen

Du bliver en del af et dygtigt team, som arbejder målrettet på 100 % støtte af vores chauffører.
Det gælder både i arbejdet med at sikre at kunderne får den rigtige betjening, at færdsels- og køre-/
hviletidsregler overholdes, at køreteknik og at materiel holdes i HPT standard fra overtagelse til aflevering.
Vi arbejder med de nyeste programmer eks. TransEx, MyPallet og Guretrek app.
Dine primære opgaver er
• Introduktion af nye chauffører til HPT standard og praktik, som pladsgennemgang, beklædning,
modtagelse og aflevering af materiel mm.
• Vurdering og opfølgning på chaufførers indsats og standard
• Intern træning/uddannelse af chauffører i HPT standard (individuelt og gruppevis)
• Organisering af ekstern chaufføruddannelse og administrative opgaver
• Afholde årlige samtaler med chauffører
Dine kvalifikationer
• Indgående kendskab til gældende køre-/hviletidsregler og chaufførjobbet
• Uddannet indenfor transportbranchen
• Gode sprogkundskaber. Du kommunikerer mundtligt og skriftligt på engelsk, tysk og gerne dansk
Din personprofil
• Positiv, forudseende, selvstændig, handler proaktivt og kan lide at finde den bedste løsning
• Holder fast i din beslutning på en venlig og bestemt måde
• Kan lide en afvekslende hverdag og have mange bolde i luften
• Smilende og udadvendt og kender værdien af at tale med chaufførerne
Arbejdssted
• Primært arbejdssted er H. P. Therkelsen Logistics GmbH, Am Oxer 33, D-24955 Harrislee / H.P.
Therkelsen A/S Eksportvej 1 6330 Padborg
Arbejdstider
•
Arbejdstiden er skiftende, da chaufførerne kører på alle tider. Der skal forventes weekendvagt
HPT tilbyder
• Vi sikrer, at du mestrer dine opgaver
• Ansvar og tillid i dagligdagens opgaver med ledelsesopfølgning og -feedback
• Et stærkt fællesskab med godt humør
• Løn efter erfaring og kvalifikationer
Ansøgningsfrist
Løbende samtaler - Tiltrædelse hurtigst muligt. Send din ansøgning og CV til: job@hpt.dk – mrk.: Masterdriver
For yderligere oplysninger kontakt:
Niederlassungsleiter Sven Ohlsen  +49 46199589115 eller HR Chef Jan Sørensen  73 67 51 72
HPT er en dynamisk 104-årig familieledet virksomhed, der primært beskæftiger sig med transport og lagerlogistik indenfor
temperatur-sensitive produkt-grupper. Vores fokus er på et højt serviceniveau overfor kunderne samt et spændende og
behageligt arbejdsmiljø for vores mere end 290 medarbejdere.
www.hpt.dk

