WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
Munkáltató
(megnevezése/logó)

Székhelye
(pontos cím megadásával)

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351

Mely telephelyekre keres hivatásos
gépjárművezetőt?

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

Magyarország mely területéről várja a
jelentkezőket?

Országos szinten várjuk gépjárművezetők
jelentkezését

Létszámigény

Folyamatos felvétel

Jelentkezőkkel szembeni elvárások (pl.:
iskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány,
stb.)

Fuvarozási területek, célországok.
(Nemzetközi fuvarozás esetén annak
jellemző időtartama)

Járműpark bemutatása







befejezett 8 általános
C+E kategóriás jogosítvány
legalább PÁV III
GKI
erkölcsi bizonyítvány ( DiDB kártyához)

Belföldi és nemzetközi fuvarozás az EU területén.
A Waberer's International Nyrt., Európa legnagyobb
saját tulajdonú FTL (full truck load) közúti vontató
flottát üzemeltető vállalata, valamint bevételét
tekintve piacvezető Magyarországon a belföldi
fuvarozás és komplex logisztikai szolgáltatások
területén. Európa egyik legnagyobb, legfiatalabb
flottájával és legfejlettebb informatikai rendszerével,
valamint folyamatosan bővülő szekértői csapatával, a
Waberer's megbízható, minőségi és ügyfélorientált
megoldásokat kínál partnerei számára Európa-szerte.
A Waberer's csoport rendelkezik Európa egyik
legnagyobb és legkorszerűbb saját tulajdonú
nehézgépjármű flottájával. A több mint 4300 saját
tulajdonú és további 600 szerelvényből álló minősített
alvállalkozói flotta egyedülálló fuvarkapacitást és
rugalmasságot biztosít az Európai Unió területén. A
gépjárműparkot EURO 5 EEV és EURO 6

környezetvédelmi besorolású, 2.2 éves átlagéletkorú
nyergesvontatók alkotják. Valamennyi pótkocsi XL
minősítésű, MEGA jármű.
A
Waberer's
korszerű
járműszerelvényeinek
felszereltsége eleget tesz a legszigorúbb európai
közlekedésbiztonsági előírásoknak

Egyéb munkavégzést támogató
szolgáltatások

(pl.: őrzött személygépkocsi parkoló,
pihenő szoba, szerviz, munkába járást
támogató juttatások… stb.)

Bérezési Csomag
(Konkrét összeg feltüntetése nélkül, az
alapbér és azon felüli juttatások
megnevezése)

Egyéb munkavállalói
kedvezmények
















Őrzött sofőrparkoló a telephelyen
Új eszközpark
0-24-es irányítás
0-24-es szerviz támogatás
Nyomkövetés
Őrzött kamionos parkolók
Biztos jövedelem, pontos kifizetéssel
Egészségügyi és CASCO biztosítás
Hozzáértő irányítás
Karácsonytól újévig otthon
Béren kívüli juttatások, ösztönzők
Korszerű belépő oktatás, gazdaságos vezetés
oktatás
Saját tanpálya
Bizalomvonal






Alapbér + bérpótlék
Napidíj
Üzemanyag megtakarítás
Egyéb juttatások








Banki kedvezmények
Konditerem használat
Eszközkölcsönzés
Teherautó kölcsönzés
Céges étterem
Kedvezményes autómosó

Honlap, közösségi média

www.waberers.com
www.facebook.com/waberersofficial
www.facebook.com/groups/a.mi.napunk/
https://www.linkedin.com/company/waberer%27sinternational-zrt./

Kontakt elérhetőségek.

WABERERS INTERNATIONAL

(Amennyiben a jelentkezőknek kérdésük
merülne fel, tájékoztatást az alábbi

GKV HR központi elérhetősége: Tel: +36/30 660 8931
E-mail: ofakepzes@waberers.com

telefonszámon kaphatnak a Munkáltató
oldaláról)

