Salgschauffør til lastbil - distribution af
gaffeltruck og intern transportmateriel
Væksten fortsætter hos ProTruck A/S og vi søger derfor yderligere en kundeorienteret salgschauffør til transportafdelingen i Danmarks hurtigst voksende gaffeltruckvirksomhed.
ProTruck A/S er importør og forhandler af Hyster gaffeltruck
og serviceydelser i Danmark, og vi er i alt 70 dynamiske medarbejdere fordelt på afdelinger i Odder og Ringsted. Du vil
indgå i et topmotiveret team på 5 personer i transportafdelingen, hvor vi selv ejer og driver i alt 5 sættevognstrækkere og
i alt 6 maskintrailere og én 4+2 blokvogn.
Vi lægger vægt på at du har en solid erfaring i kørsel med
lastbil, er omgængelig og fleksibel. Det er vigtigt at du har
erfaring i og flair for planlægning og disponering, da du får en
aktiv rolle i planlægning af kørselen. Bilen kører ud fra Odder
og det vil være en fordel hvis du bor centralt i Østjylland. Opgaverne omfatter kørsel med maskintrailer på dagsture, hvor
du oftest når hjem samme dag. Der vil dog også være kørsel med både hurtigløber og blokvogn i udlandet, typisk med
store gaffeltruck, hvor du regelmæssigt er ude flere dage i
træk. Derfor skal du have baglandet i orden med hensyn til
fleksibilitet.
Vi forudsætter at du er:
• Praktisk anlagt
• Punktlig
• Fleksibel
• Pligtopfyldende
• Villig til at gøre en ekstra indsats når det er nødvendigt

Du tilbydes fast og afvekslende arbejde blandt gode kolleger
i en virksomhed i fremgang. Udover en god, fast løn tilbydes
du at blive omfattet af virksomhedens pensionsordning og
sundhedsforsikring.

Du skal være god til at snakke med mennesker og være indstillet på lejlighedsvis andet forefaldende arbejde i virksomheden, når bilen ikke kører. Det vil være en stor fordel hvis du
kan gøre dig forståelig på engelsk og/eller tysk.

Spørgsmål kan rettes til Michael Laursen på tlf. 24289095.
Ansøgning sendes til mla@protruck.dk

Tiltrædelse snarest muligt.
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