Vi kører med mennesker

Minibuschauffører med vilje
til og mod på noget ekstra
VI ER I FÆRD MED AT FUSIONERE FIRE PRIVATE BUSSELSKABER EGONS A/S, LARSENBUS
APS, PAPUGA A/S OG PAPUGA BUS A/S OG ER I GANG MED AT SKABE DANMARKS FØRENDE
OPERATØR AF BUSTRANSPORT I DANMARK OG HAR I DEN FORBINDELSE BEHOV FOR AT FÅ
ENDNU FLERE DYGTIGE CHAUFFØRER TIL VORES STÆRKE TEAM.
VIKINGBUS SØGER STABILE CHAUFFØRER TIL MINIBUS I SLAGELSE
Vi søger stabile og fleksible chauffører til kørsel af minibus i Slagelse med opstart snarest. Det drejer sig om kørsel
af borgere, nogle med fysisk eller psykisk handicap og vi forventer derfor, at du kan håndtere dette i hverdagen.
Vores motto er ”vi kører med mennesker”, og for os er det vigtigt at vores kunder får en særlig oplevelse hver
gang de kører med VIKINGBUS.
Arbejdstiden er primært fordelt på hverdage, hvor delt tjeneste kan forekomme. Der tilbydes en garanti på minimum 25 timer pr. uge.
Som buschauffør hos VIKINGBUS stiller vi store krav til dig som chauffør, men du må også gerne stille krav til os
– for sammen er vi stærke.

PRIMÆRE OPGAVER
• Du skal være i besiddelse af stort erhvervskørekort Kat. D
• Du skal være i besiddelse af EU kvalifikationsbevis
• Du skal være i besiddelse af førerkort (tachografkort)
• Du skal være i besiddelse af BAB bevis 1, 2 og 3
• Du skal kunne tale, skrive og forstå dansk
• Du skal fremvise straffeattest
• Vi indhenter børneattest

FØLGENDE VÆRDISÆT, DER ER BÆRENDE
FOR OS ALLE I VIKINGBUS
• Engagement og samarbejde
• Kvalitet
• Sikkerhed og tryghed
• Troværdig og professionel
• Respekt og handlekraft
• Ansvarlighed

Hvis du ønsker at blive en del af vores team, skal du sende din ansøgning og CV til Lars Neumann på mail:
ln@VIKINGBUS.DK. Der vil blive gennemført samtaler efter uge 29. Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen,
kan du kontakte Lars Neumann på telefon +45 5855 1043.

VIKINGBUS er én samlet virksomhed. En fusion af 17 stærke brands, som så dagens lys
i maj 2021. Her slog vi dørene op for ét samlet VIKINGBUS, der bliver endnu bedre og
stærkere for både større og mindre kunder.
Vi styrker vores solide, lokale forankring og tilbyder kunderne en stor og fleksibel
busflåde. VIKINGBUS er en 100% danskejet virksomhed. Med ombord i det nye
VIKINGBUS er det danskejede POLARIS som investor. Deres kapitalstyrke og indsigt i
forretningsdrift gør os til en endnu stærkere spiller på det danske marked.

www.vikingbus.dk

