
Nasza firma
Jesteśmy �rmą logistyczno-transportową z siedzibą w Butzbach i 1 dalszą lokalizacje w 
Niemczech. Naszym podstawowym obszarem działania jest przewóz głównie pustych jak 
i pełnych pojemników dla branży napojów. Jesteśmy rozwijającą się �rmą z różnymi 
obszarami działalności. Nasi pracownicy nie są dla nas liczbami, ale ludźmi, z którymi 
chcemy współpracować w sposób pełen zaufania i szacunku.

Co oferujemy 
Oferujemy bezpośrednio na niemieckiej umowie o pracę, przewóz pojemników dla branży 
napojów, ale czekają na Ciebie również inne ciekawe prace, na nowoczesnych ciężarów-
kach.  
- cały etat lub możliwość pracy na pół etatu 
- proponujemy system pracy 2/2 (2 tygodnie jazdy i 2 tygodnie w domu z rodziną).
- dodatki zwyczajowo przyjęte w kraju
- terminowość wypłat oraz premia roczna w zależności od sukcesu biznesowego
- odzież roboczą i wyposażenie do pracy
- wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie zawodowe
- kwestia �nansowa do uzgodnienia bezpośrednio z pracodawcą
- PRACA OD ZARAZ!!!

Czego wymagamy
- prawo jazdy C+E z z kodem 95 + karta kierowcy
- doświadczenie minimum rok jako kierowca C+E
- uprzejmy i otwarty na potrzeby klienta 
- bardzo dobra znajomość zabezpieczania ładunków
- sprawny i przewidujący styl jazdy
- znajomość języka niemieckiego do porozumienia
- ostrożne obchodzenie się z naszymi pojazdami
- pewna obsługa telematyki
- dobra komunikacja z naszym działem logistycznym
- uczciwy i rzetelny
 
Prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z dokumentami (CV, CERTYFIKATY ORAZ ŚWIADECT-
WO POPRZEDNIEGO ZATRUDNIENIA), najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia 
pracy oraz oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia na adres:

FLT Kröll GmbH & Co. KG
z. Hd. Herr Bernd Kröll
Zum Oberwerk 12 - 14
35510 Butzbach
Email: bewerbung@f-l-t.com
Tel.: 0 60 33 - 92 62 50

FLT Kröll GmbH & Co. KG
Frau Küster 
Zum Oberwerk 12 - 14
35510 Butzbach
Email: p.kuester@f-l-t.com
Tel.: 0 60 33 - 92 62 56

Szukamy do lokalizacji Butzbach:

zawodowych kierowców 


