Pojď i ty řídit
naši firmu…
Společnost VYDOSBUS a.s.
hledá řidiče autobusu:

Nabízíme:
Moderní vozový park IVECO, SOR
Garance mzdy: 43 000 Kč a více
Speciální program „Přiveď si svého kolegu“
25 dní dovolené, celá řada benefitů dle KS
Jistotu práce na roky dopředu
Mnoho variant turnusů

Požadujeme:
ŘP D+E, profesní průkaz
Profesionální přístup a vystupování
Péče o svěřenou techniku
Flexibilita a vstřícnost
Týmový duch

KONTAKT
Mob.: 739 647 100
vydosbus@vydosbus.cz
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Řidiči autobusů…POZOR!!!
Hledáte zaměstnavatele o kterého se můžete opřít? Hledáte zaměstnavatele, který má budoucnost? Hledáte
zaměstnavatele, který má zajištenou práci na léta dopředu? Hledáte zaměstnavatele, který Vám nebude lhát a řádně Vás
za odvedenou práci ohodnotí? Už nehledejte, právě jste ho našli.
Společnost VYDOSBUS hledá řidiče s řidičským průkzem sk. D, D+E
Naše společnost, která na českém trhu působí již desítky let, Vám dokáže zajistit práci, která Vás bude opravdu bavit,
budete jezdit v moderních vozech, dostanete za odvedenou práci nadprůměrné ohodnocení. Pro nás nejsou řidiči jen
„kusy“, pro nás jsou řidiči součástí týmu, který táhne za jeden provaz a má stejný cíl.
Naším hlavním cílem je bezpečně a spolehlivě zajistit dopravu všech cestujících.
Co Vám dokážeme nabídnout?
-

Moderní vozový park IVECO – nemusíte se bát, náš vozový park pravidelně obvonovujeme. Komfort řidičů je
důležitý faktor dobře odvedené práce.
Garance mzdy 43 000 Kč!!! Při dodržování nařízení o bezpečnosti práce, vše řádně na výplatní pásce.
Zaplatíme Vám veškeré příplatky, které Vám náleží. Nejsme z těch, kteří hledají místa kde se dá na řidičích
ušetřit.
25 dní dovolené, speciální program „Přivěď si svého kolegu“- když si k sobě najdete svého parťáka nebo
kamaráda, oba od nás dostanete 5 000 Kč
Příspěvek na životní nebo penzijní připojištění
O naše řidiče se staráme, dostanou od nás kvalitní pracovní oděv, proplácíme služební km vaším automobilem
Dokažeme přizpůsobit turnus Vašim možnostem (krátký/dlouhý týden, Po-Pá, a další)
Našim řidičům vždy zajistíme kvalitní ubytování zdarma!!
NONSTOP dispečink včetně zajištění servisu

Co naopak požadujeme my od Vás?
-

Profesní způsobilost, řp. sk. D, D+E
Spolehlivost, dochvilnost a profesionalita
Být týmový hráč, věřit svému vedení i kolegům
Časová flexibilita a ochota pracovně opustit svůj domov
Péče o svěřenou techniku, dodržovat interní pravidla
Hledáme řidiče, kteří svou práci opravdu milují a dělají ji srdcem

Budeme velice rádi, pokud Vás náš inzerát zaujme, nebojte se nás na cokoliv zeptat.
Vzájemná důvěra je důležitá, my své slovo držíme. Vždy se s námi domluvíte. Vytvoříme Vám kvalitní podmínky pro
práci. Pojďte s námi tvořit budoucnost.
Veškeré dotazy a informace Vám zodpovíme na tel. 739 647 100 nebo e-mailu: vydosbus@vydosbus.cz
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