Frode Laursen A/S
– bliv vognmand hos Frode Laursen

Du bestemmer selv: Eje eller leje?
Læs om Stig Jensen, selvstændig vognmand

Du bestemmer selv:

Vognmand hos FL:

Vognmand uden risiko

Stig Jensen var tidligere chauffør og arbejdede som disponent, da han tog
springet og købte sin første lastbil. Han er i dag selvstændig vognmand hos
Frode Laursen og nyder at være herre i eget førerhus.

Ønsker du en god start som vognmand, eller vil du som vognmand prøve at have flere
biler, så giver vi dig mulighed for at leje til fordelagtige priser.
Frode Laursen tilbyder FULL-SERVICE-udlejning af 2 og 3-akslede trækkere.

Stig Jensen har givet sig selv fri hver fredag: ”Jeg er lige fyldt 67 og trapper lidt ned,”
fortæller han: ”men jeg kører så 10-11 timer de fire andre dage.”

Eje eller leje?
Vi tilbyder:
• Fleksibel FULL SERVICE-leje
• Gode indtjeningsmuligheder
• Fast beskæftigelse hele året
• Afregning efter speedometer KM
• God og tæt dialog mellem os og dig som vognmand
• Mulighed for dieselkort igennem Frode Laursen – ingen sikkerhedsstillelse
• Kørselsområdet er Danmark og Sydsverige
• Rabatordninger

Trækkere sælges med kørselsaftale
Vi sælger trækkere af forskellige mærker. Fast kørselsaftale medfølger.
Mulighed for finansiering.
Vi tilbyder:
• Fleksibel finansiering
• Gode indtjeningsmuligheder
• Fast beskæftigelse hele året
• Afregning efter speedometer KM
• God og tæt dialog mellem os og dig som vognmand
• Mulighed for dieselkort igennem Frode Laursen – ingen sikkerhedsstillelse
• Kørselsområdet er Danmark og Sydsverige
• Rabatordninger

”Det er et godt samarbejde”

Da han begyndte i marts 2000 hos Frode Laursen, havde han været selvstændig
vognmand i fem år. Men så mødte han Jens Bojsen fra Frode Laursen:
”Vi troede på hinanden, og det gør vi stadig; det er et godt samarbejde med stor frihed
og fleksibilitet,” mener Stig Jensen.
”Pengene kommer ind til tiden,
og der er en god dialog. Og
hvis man overholder sine aftaler
og ellers passer sit arbejde, så
fungerer det,” siger Stig Jensen,
der som selvstændig altid har
ejet sine lastbiler. Han er i dag
på sin fjerde lastbil, en DAF,
der har kørt 738.000 km.
”Hos DAF mener de, der er 1,6
mio. km i den. Så vi må se, om
det er den eller mig, der bliver
træt af det først,” siger Stig Jensen, der har sin faste rute hos Frode Laursen. De senere år har han kørt med bl.a. kloakrør
for Wavin til tømmerhandler og entreprenører i Jylland og på Fyn.
Han har aldrig haft lyst til at have flere biler eller ansatte:
”Jeg har altid haft nok at lave og en god indtjening. Men jeg vil også sige til nye vognmænd, at de ikke skal tro, man bliver millionær af det. Især i begyndelsen skal man have
fokus på sin økonomi og give sig tid til at sætte sig ind i tingene – også de administrative.”

Bliv en del
af succes’en
Frode Laursen anvender i dag mange vognmænd, som har
én eller flere biler til at køre fast hos os.
Vi lægger vægt på at have et langvarigt samarbejde med
vores vognmænd, da de også har en stor del af æren for
vores succes. Som fast vognmand hos Frode Laursen
kan du forvente en god indtjening, hurtig og rettidig
betaling samt ordnede forhold – og ydes der en ekstra
indsats, kan det også ses på afregningen.
Vi går ind for godt samarbejde, gensidig tillid, en gennemskuelig afregning og en reel behandling af dig som
vognmand. Vi er i dag kendt for høj kvalitet og du skal
derfor være indstillet på at levere en høj service i det
daglige arbejde over for vores kunder.

Frode Laursen A/S er et selskab
i Frode Laursen-koncernen,
som er en af Nordens hurtigst
voksende udbydere af one
stop-logistik indenfor dagligvarer, byggematerialer og
oliedistribution. Vi opererer i
hele Norden og internationalt
– med alt fra indtransport til
distribution og butiksaktiviteter.
Koncernen har mere end 2000
fuldtidsansatte og over 450
vognmænd.

Kontakt Jens Bojsen på tlf. +45 8764 6487 eller på
jeboj@frode-laursen.com for at høre om mulighederne
for et godt samarbejde.
Velkommen som vognmand hos Frode Laursen.

Thorkil Andersen
Adm. direktør

Bliv en del af vores verden

frode-laursen.com

