
BLIV CHAUFFØR  
hos Frode Laursen A/S



Hvad kræves det for at søge: 
• Kørekort CE og førerkort
• EU kvalifikationsbevis
• ADR stykgods 
• Truckcertifikat
• Ren straffeattest
• Egen bil så du kan køre mellem hjem og 
arbejde
• Kørselserfaring fra tidligere jobs
• Du er indstillet på, at weekendkørsel kan 
forekomme

Vi forventer:
• Loyal overfor værdierne i Frode Laursen
• Omstillingsparat når situationerne 
kræver det
• Positiv indstilling overfor både kolleger
og kunder
• Ærlighed

Vi tilbyder 
Bliv chauffør

Valget er dit
Distribution, dedikeret eller retail:

Som chauffør i Road DK har du mulighed 
for at køre i hele Danmark, det sydlige 
Sverige og i grænselandet. 
Du har mulighed for at køre i en af vores 
tre afdelinger: Distribution, dedikeret eller 
retail. 

Kontakt Rasmus Gundersen på 87641728 
og lad os sammen finde ud af, hvor du 
passer bedst ind.

Distribution
Som chauffør i distribution-divisionen 
kører du typisk med dagligvarer fra vores 
egne lagerhoteller og terminaler til gros-
sister og butikker. Det er primært levering 
med lifttrailer. 

Retail
Som chauffør i Retail-divisionen leverer du 
dagligvarer direkte fra de store super-
markeders lagre og ud i til deres butikker. 
Levering foregår med lifttrailer.

Dedikeret
I dedikeret-divisionen kører vi først og fremmest byggevarer til byggepladser og 
grossister samt pallegods til landbruget. Levering vil typisk foregå med baghængt 
medbringertruck, crayler, kran eller lift. Derfor ser vi gerne at du som chauffør i 
dedikeret-divisionen har  krancertifikat til minimum kran D. 

• Gode kolleger og en god omgangstone
• Økonomisk stærk virksomhed med ord-
nede forhold
• Tryghed i ansættelsen
• Mulighed for efteruddannelse

• Mulighed for jobrotation
• Personaleforening og leje af 
sommerhuse
• Godt arbejdsmiljø

Kontakt personalechef Rasmus Gundersen på rgund@frode-laursen.com eller 
87641728 eller send en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside 
www.frode-laursen.com. 

Ring og hør om mulighederne for dig!



Den stolte chauffør
Den stolte Frode Laursen 
chauffør kendetegnes ved at 
leve op til vores  8 værdier: 
• Vi er til for kunden
• Vi tager ansvar
• Vi overholder aftaler
• Vi tager altid udgangspunkt i 
facts
• Vi erkender at vi kan forbedre 
os hele tiden
• Vi anvender ressourcer med 
fornuft
• Vi anvender altid en god 
omgangstone
• Vi samarbejder og løfter i 
teams

Det betyder, at en Frode 
Laursen chauffør altid: 
• Giver kunden en god 
behandling og en god service.
• Er velsoigneret og præsenta-
bel, hvilket også gælder

bilen – husk på at du er Frode 
Laursens ansigt udadtil
• Har orden i papirerne (fragt-
breve, kvitteringer og paller)
og er ansvarlig overfor de per-
soner og det materiel du
omgås
• Har få skader og få sygedage

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen hos Frode Laursen.

Allan 
Munkholm 
Poulsen 
 
Transport- 
direktør

Frode Laursen A/S er et selskab i Frode Laursen-koncernen, som er en af 
Nordens hurtigst voksende udbydere af one stop-logistik indenfor dag-
ligvarer, byggematerialer og oliedistribution. Vi opererer i hele Norden og 
internationalt – med alt fra indtransport til distribution og butiksaktiviteter. 
Koncernen har mere end 2.000 fuldtidsansatte og over 
450 vognmænd.


