
BLIV VOGNMAND  
hos Frode Laursen A/S



Lennart Brandt Petersen, 24, er vogn-
mand ved Frode Laursen. Han kan godt 
lide at arbejde et sted, hvor et ord er et 
ord, og hvor der er hurtig afregning.
– Jeg har tidligere stået i butik, men 
ville gerne noget andet. Jeg havde stort 
kørekort og min far har tidligere kørt for 
Frode Laursen, så det lå lige for at søge 
ind hos Frode, siger Lennart, der heller 
ikke var i tvivl om, at han ville være 
vognmand:  
– Jeg synes, det er bedre at køre penge-
ne ind til sig selv, siger han med et smil 
og fortsætter:  
– Og Frodes set-up, hvor man kan lease 
bilen, gjorde det overskueligt at starte 
op. 
 
Ansat chauffør
Lennart har efterhånden været i Frode 
Laursen i et par år og hvor han først og 

fremmest har kørt dagligvarer til jyske 
og fynske butikker. Under et år efter han 
var startet som vognmand ansatte han 
sin første chauffør.

– Jeg fik lov til at leje en bil ved Frode, så 
på den måde var det blevet lidt nemme-
re at springe ud i det at have en ansat, 
fortæller Lennart, der i dag har 2 ansatte 
og ikke vil tøve med at anbefale at blive 
vognmand hos Frode Laursen, for som 
han siger: 

– Jeg synes, det er godt med de faste 
ruter, jeg har nogle gode disponenter, 
der er hurtig afregning, og så kan jeg 
rigtig godt lide, at hos Frode, der holder 
de, hvad de lover.

Frode holder, hvad de lover
Vognmand hos Frode Laursen:

Leje, lease eller købe?
Valget er dit

Tre muligheder 
Hos Frode Laursen kan du leje, lease 
og købe 2- og 3-akslede trækkere 
med fast kørsel.  
 
Valget er dit 
Lad os sammen hjælpe dig med at 
finde den løsning, der passer dig 
og din forretning bedst.  

Kontakt: 
Flemming Sunne 
tlf.: 87 64 6510  
flsun@frode-laursen.com 
 
Jens Bojsen  
tlf. 87 64 64 87  
jeboj@frode-laursen.com

Vi tilbyder:
• Friheden som selvstændig
• Mulighed for at ansætte egne chauffører
• Mulighed for faste ruter i hele Danmark
• Mulighed for forskellig former for kørsel
• Mulighed for at leje eller lease trækkere
• God indtjening
• Gensidig tillid og respekt
• Langvarigt samarbejde
• Let administration og gennemskuelig 

afregning
• Ingen omkostninger til udlæg
• Godt sammenhold i vognmandsgruppen
• Fordelagtige indkøbsordninger, f.eks. 

dieselkort 

Vi tilbyder kørsel i tre forskellige 
divisioner. 
Ring og hør om mulighederne for dig.

Dedikeret:
Primære kørsel er byggevarer til bygge-
pladser og grossister samt pallegods til 
landbruget. Levering vil typisk foregå 
med baghængt medbringertruck, 
crayler, kran eller lifttrailer.

Retail:
Levering af dagligvarer direkte fra su-
permarkedernes store lagre og til deres 
butikker. Levering foregår med lifttrailer.

Distribution:
Levering af dagligvarer fra egne lager-
hoteller og terminaler til grossister og 
butikker. Levering foregår primært med 
lifttrailer.



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 gennem-
skuelig afregning og en reel 
behandling af dig som vogn-
mand. 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.

Kontakt Flemming Sunne på 
tlf.: 87 64 6510 eller flsun@
frode-laursen.com eller  Jens 
Bojsen på tlf. 87 64 64 87 eller 
jeboj@frode-laursen.com for at 
høre om mulighederne for et 
godt samarbejde. 

Velkommen som vognmand 
hos os.

Allan  
Munkholm 
Poulsen
 
Transport- 
direktør

Frode Laursen A/S er et selskab i Frode Laursen-koncernen, som er en af Nor-
dens hurtigst voksende udbydere af one stop-logistik indenfor dagligvarer, 
byggematerialer og oliedistribution. Vi opererer i hele Norden og internati-
onalt – med alt fra indtransport til distribution og 
butiksaktiviteter. Koncernen har mere end 2.000 
fuldtidsansatte og over 450 vognmænd.


