
 
 

Munkáltató 

(megnevezése/logó) 

GARTNER INTERTRANS 
HUNGÁRIA KFT. 

 
 

Székhelye 
(pontos cím megadásával) 

8900 Zalaegerszeg Speditőr u. 1. 

 
Mely telephelyekre keres hivatásos 

gépjárművezetőt? 

8900 Zalaegerszeg Speditőr u. 1. 

(munkavégzés helye változó, az 
Európai Unió területe) 

 
Magyarország mely területéről várja a 

jelentkezőket? 

Elsősorban a Dunántúlról várjuk a 
jelentkezőket, de ettől eltérő 

lakóhely sem kizáró ok 

Létszámigény 

Ennek területi megosztása 

 belföldi fuvarozási feladatok 

 nemzetközi fuvarozási feladatok 

200 fő (negyedévente kb. 50 főt 
tudunk beléptetni) 

Kizárólag nemzetközi fuvarozási 
feladatoka várunk járművezetőket 

Jelentkezők bemeneti paramétereivel 
kapcsolatos elvárások nevesítése, 

amennyiben megfogalmazódik elvárás 

(korcsoport, nem, mely kategóriával 
rendelkezzenek a már jelentkező egyének) 

Elsősorban olyan járművezetőket 
keresünk, akik erősen motiváltak 

arra, hogy a jövőben hosszú távon a 
nemzetközi gépjárművezetői 

munkából éljenek meg 
(belföldi területen szerzett 

gépjárművezetői gyakorlat előnyt 
jelent) 



Fuvarozási területek, célországok. 
 

(Nemzetközi fuvarozás esetén, annak 
jellemző időtartama) 

Munkavégzés az Európai Unió 
területén 3-4 hetes kint 

tartózkodással. 

 
 

Járműpark bemutatása 

MAN (EURO V-VI. motorral) vontatók 
(átlag életkor 2 év) nyerges 

félpótkocsikkal (hűtős, ponyvás, 
autószállító, tartály) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb munkavégzést támogató 
szolgáltatások 

 
(pl.: őrzött személygépkocsi parkoló, 

pihenő szoba, szerviz, munkába járást 
támogató juttatások) 

A telephelyen saját benzinkút és 
szerviz, illetve őrzött személygépkocsi 

parkoló található. A zalaegerszegi 
telephely és a járművek telephelye 
(nagyrészt Lambach (A)) között a 

járművek szervezett formában 
történő szállítása megoldott. 

 
A járművezetőknek biztosítási és jogi 
védelmet biztosítunk. 6 teljes naptári 

hónap ledolgozása után önkéntes 
egészségbiztosítási vagy önkéntes 

nyugdíjbiztosítási hozzájárulást 
fizetünk. 

 
Képzési megállapodás alapján 

vállaljuk a járművezető gyakorlati 
betanítását (betanulási idő egyéni 

teljesítménytől függően 1,5- 2 hónap) 
melynek célja, hogy az adott 

munkaterületen történő önálló 
munkavégzéshez szükséges 

ismereteket elsajátítsa. 

Bérezési csomag 
 

(konkrét összeg feltüntetése nélkül, az 
alapbér és azon felüli juttatások 

megnevezése) 

A jövedelem alapbérből, pótlékokból, 
napidíjból és egyéb juttatásokból áll. 

Egyéb munkavállalói kedvezmények  biztosítási és jogi védelem 



 önkéntes egészségbiztosítási 
vagy önkéntes 
nyugdíjbiztosítási hozzájárulás 

 képzési támogatások (GKI 
kártya megújítás, illetve 
munkaterülettől független ADR 
képzés) 

Karrier lehetőség 

(sikeres képzést követő, munkajogviszony 
létesítésétől a betanulási időszak hossza, 

első lépések, önálló munkavégzés kezdete 
és jogosítványai) 

A betanulási időszak az egyéni 
teljesítménytől függően 1,5-2 hónap 

Megkötésre kerülő munkaszerződés 
várható tartama és a munkaszerződés 

alaki elemei (próbaidő… stb.) 

A munkaszerződés határozatlan 
időtartamú az MT. szerinti próbaidő 

kikötésével (90) nap 

mellékletben pár kép  

honlap, közösségi média www.gartner.hu 

 
Kontakt elérhetőségek. 

 
(Amennyiben a jelentkezőknek kérdésük 

merülne fel, tájékoztatást az alábbi 
telefonszámon kaphatnak a munkáltató 

oldaláról) 

Kontakt személy: 

Horváthné Lénárt Piroska 

Tel:92/506-141, 30/939-4769 

e-mail: horvathnep@gartner.hu 

 
 

tel:92/506-141

