VODIČ MEDZINÁRODNEJ
KAMIÓNOVEJ DOPRAVY
STD Donivo a.s. – najväčšia a najmodernejšia dopravná spoločnosť v
rámci Slovenska a Čiech

Počúvame čo hovoria naši vodiči
Staň a aj ty súčasťou nášho tímu, budeme počúvať aj teba

Miesto práce
Dialničná cesta 13, 90301 Senec

Druh pracovného pomeru
Plný úväzok

Termín nástupu
Dohodou

Ponúkaný plat
MZDA brutto - 624 € + stravné, vreckové, odmeny, v čistom až 1600 € - prémia za úsporu PHM

Informácie o pracovnom mieste
- Vedenie návesovej súpravy v krajinách EÚ a to najmä Rakúsko, Nemecko,
- Jazda podľa predpisov nariadenia ES č. 561/2006

- Nové, plne vybavené vozidlá s automatickou prevodovkou a klimatizáciou so zabezpečeným servisom, SCANIA,
VOLVO, DAF, MERCEDES
- Vozidlá vybavené palivovými a platobnými kartami
- Automatické platenie mýta mýtnymi jednotkami - online

Zamestnanecké výhody, benefity
- Stabilné zamestnanie v renomovanej dopravnej spoločnosti s 20 ročnou tradíciou a viac ako 800 vodičmi
- Zácvik a zaškolenie nových vodičov
- Možnosť čerpania záloh na cestu
- Prideľovanie vozidiel vodičom
- Motivujúce pracovné podmienky s podporou dispečingu

- Osobitná podpora vodičom oddelením pre pomoc vodičom
- Firemný mobilný telefón, tablet
- Firemné platobné VISA karty, pridelené vodičovi
- Firmou zabezpečená preprava vodiča na miesto výkonu práce

- Zdravotná starostlivosť o vodičov v zahraničí zabezpečená asistenčnou službou
- VIP životné poistenie so sporením
- Firemné poistenie na škody spôsobené zamestnávateľovi
- Pomoc pri vybavovaní úveru pre súkromné účely v bankách

- Pravidelné školenia vodičov, zaškolenie začínajúcich vodičov bez praxe
- Kvalitný sociálny program pre zamestnancov (firemné sporenie, relaxačné pobyty, firemné akcie)

Požiadavky na zamestnanca, osobnostné predpoklady
Základné vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie bez maturity
Stredoškolské vzdelanie s maturitou
VODIČSKÝ PREUKAZ: A, B, C, E
Samostatnosť
Zodpovednosť
Spoľahlivosť
Orientačné – geografické schopnosti
Znalosť jazykov vítaná (nie podmienkou)
Informácie o výberovom konaní
Kontaktná osoba: Hutman Stanislav Telefón: +421 917 628 261 E-mail: hutman@std.sk

Kontaktná osoba: Peter Telepun Tel.: +421 917 628 262 E-mail:
telepun.@std.sk
Gustáv Gavalec Tel,: +421917628235 E- mail:
gavalec@std.sk

