
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.

Vi kører med mennesker

Vil du med 
på bussen? 
Vi søger chauffører 
til Vejle
VI HAR BRUG FOR CHAUFFØRER, DER ER SERVICE
MINDEDE OG FLEKSIBLE. VORES MOTTO ER ”VI KØRER 
MED MENNESKER”, OG FOR OS ER DET VIGTIGT, VORES 
GÆSTER FÅR EN SÆRLIG OPLEVELSE HVER GANG, DE 
KØRER MED VIKINGBUS.

Ønsker du at blive en del af vores team, skal du gå ind på vores hjemmeside og udfylde en ansøgning på
www.vikingbus.dk/job. Der vil løbende blive gennemført samtaler. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte Henrik Rasmussen på telefon +45 5488 2737.

VI FORVENTERJOBBET
•  Du har kørekort til bus med erhvervsmæssig 

personbefordring
•  Du har EU kvalifikationsbevis
•  Du skal være i besiddelse af førerkort (tacho

grafkort)
•  Du skal være i besiddelse af BABbevis 1, 2 og 3
•  Du er er fleksibel og engageret
•  Du er serviceminded, udadvendt og høflig
•  Du har mod på at møde mange forskellige 

mennesker i din hverdag
•  Du har min. 2 års erfaring som buschauffør
•  Du skal kunne tale, skrive og forstå dansk
•  Du skal fremvise straffeattest. (Vi indhenter 

børneattest)
•  Det er en fordel, hvis du taler engelsk til husbehov

Som buschauffør hos  
VIKINGBUS stiller vi krav til 
dig som chauffør, men du 
må også gerne stille krav til  
os – for sammen er vi stærke.
•  Vi kører med mange 

forskellige kunder: lige 
fra børnehaver, store 
erhvervs kunder til VIP kør
sel for bl.a. DBU

•  Firmaarrangementer for 
virksomheder i både ind 
og udland

•  Turistkørsel i ind og udland
•  Sightseeing

I VIKINGBUS arbejder vi efter  
følgende værdisæt, der er  
bærende for os alle:
•  Engagement og samarbejde
•  Kvalitet
•  Sikkerhed og tryghed
•  Troværdig og professionel
•  Respekt og handlekraft
•  Ansvarlighed

www.vikingbus.dk

http://www.vikingbus.dk/job

