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Braase jest renomowanym przedsiębiorstwem o europejskim zasięgu spedycji i logistyki z
siedzibą w Fockbek w samym sercu Szleswika-Holsztynu (Schleswig-Holstein).
Specjalizujemy się transportem pojazdów o dużej obiętości,głównie samochody i przyczepy
kempingowe oraz dostawcze. Do naszych głównych klientów należą takie firmy jak:
 Hobby (największy na świecie producent przyczep i samochodów kempingowych)
 Mercedes-Benz
W celu wzmocnienia naszego zespołu do lokalizacji w Fockbek i Wildeshausen szukamy:

Kierowców (k/m) w ruchu międzynarodowym (EU)
Oferujemy:
 atrakcyjne miejsce pracy w profesjonanym,nowoczesnym przedsiębiorstwie
logistycznym
 długotrwałe i stabilne zatrudnienie na niemieckich warunkach
 ponadprzeciętne wynagrodzenie w systemie 3+1,czyli trzy tygodnie pracy i tydzień
wolnego (2.100 Euro Netto)
 przyjazny zespół do którego należą również kierowcy z Polski
Zadania:
 transport (głównie przyczepy i samochody kempingowe oraz dostawcze) w europejskim
ruchu międzynarodowym (EU)
 załadunek i rozładunek
 właściwe wyszkolenie początkowe jest dla nas sprawą oczywistą
Profil:





odpowiedzialność,samodzielność i zaangażowanie w pracy
wymagane prawo jazdy CE z wpisem 95 oraz karta kierowcy
komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
dbałość o dobry stosunek do klienta jako istotne dopełnienie Państwa profilu

Jesteś zaintersowany?
Prosimy o podanie (życiorys,referencje) drogą mailową w języku Polskim bądź Niemieckim.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
- Pan Zernitz Dirk (język niemiecki i angielski) Tel. +49 4331 438 17 21
Email dirk.zernitz@spedition-braase.de
- Pan Lupkowski Krystian (język polski i niemiecki) Tel. +49 4331 438 17 28
Email krystian.lupkowski@spedition-braase.de
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