Frode Laursen A/S
– bliv én af vores stolte chauffører

Vi mangler altid
dygtige chauffører
i Road DK

Vi mangler altid dygtige chauffører i Road DK:
• Chauffører til distributionskørsel med dagligvarer
• Chauffører til byggevarekørsel med og uden kran
Hvad kræves det for at søge:
• Kørekort og førerkort
• EU kvalifikationsbevis
• ADR (farligt gods)
• Truckcertifikat
• Krancertifikat minimum kran D
(kørsel med byggevarer)
• Ren straffeattest
• Egen bil så du kan køre mellem hjem og arbejde
• Kørselserfaring fra tidligere jobs
• Du er indstillet på, at weekendkørsel kan forekomme

Dagligvaredistribution
Frode Laursen har et fintmasket distributionssystem med fokus på service og forbrugersikkerhed. Vi besøger dagligt alle de store grossister og leverer til mellem 1500 og 2000
forskellige butikker spredt over hele Norden.
Som eneste leverandør tilbyder Frode Laursen et distributionssystem, hvor der kun køres
med lukkede boksbiler, og vores omfattende egenkontrolprogram sikrer, at forbrugerne
altid kan være trygge ved varer leveret af Frode Laursen.
Ved at samle varer fra mange leverandører til samme grossister og butikker, skaber vi
synergi og værdi for vores kunder.

Byggevaredistribution
Distribution af byggevarer stiller høje krav både til materiel og til overholdelse af leveringstider – ikke mindst ved ”just in time” – leverancer.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra dagligvaremarkedet foretager Frode Laursen samdistribution ud til kunderne og sikrer derved en høj grad af kapacitetsudnyttelse uden
sammenblanding med varer fra andre brancher.
Vi har en stor flåde af materiel med kran, og da vi har kunder over hele Danmark, kan vi
sammensætte læs og returlæs særdeles effektivt og prisbevidst til fordel for vores kunder.

Vi tilbyder:
• Økonomisk stærk virksomhed med ordnede forhold
• Tryghed i ansættelsen
• Mulighed for efteruddannelse
• Mulighed for jobrotation
• Personaleforening og leje af sommerhuse
• Godt arbejdsmiljø
Vi forventer:
• Loyal overfor værdierne i Frode Laursen
• Omstillingsparat når situationerne kræver det
• Positiv indstilling overfor både kolleger
og kunder
• Ingen mobning
• Ærlighed

Den stolte
FL chauffør
Den stolte FL chauffør kendetegnes ved:
• Giver altid kunden en god behandling, opfører sig
ordentligt og begynder aldrig en diskussion med kunden
• Er velsoigneret og præsentabel, hvilket også gælder 		
bilen – husk på at du er Frode Laursens ansigt udadtil
• Har orden i papirerne (fragtbreve, kvitteringer og paller)
og er ansvarlig overfor de personer og det materiel du
omgås
• Har få skader og få sygedage
Frode Laursen værdierne:
• 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

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.

Du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning
via vores hjemmeside frode-laursen.com.
Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Frode Laursen.

Thorkil Andersen
Adm. direktør

Bliv en del af vores verden

frode-laursen.com

