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STIMATE DOMN,

dorim să vă mulțumim mai întâi pentru că v-ați 
făcut timp să citiți acest document.

Suntem o firmă de transport din Luxemburg și 
transportăm diverse bunuri pe teritoriul Europei. 
Pentru extinderea echipei noastre căutăm șoferi 
profesioniști TIR care trebuie să aibă următoarele 
calificări și să îndeplinească următoarele cerințe:

• Nu aveți mai mult de 40 de ani 

• Vorbiți limba engleză și chiar limba germană

• Sunteți dispus să vă mutați domiciliul privat pe 
o perioadă mai lungă de timp în zona Luxembur-
gului (este necesară înregistrarea la autoritățile 
pentru evidența populației).

• Vă îngrijiți de igiena dumneavoastră corpora-
lă (de exemplu faceți duș și vă spălați zilnic, 
și purtați haine proaspăt spălate!!! Se acordă 
echipament de firmă!!! Nu se acceptă pantaloni 
de trening sau trening întreg!!!)

• Dețineți suficientă experiență în desfășurarea de 
transporturi internaționale (în special transpor-
turi în Anglia)

• Aveți grijă de și gestionați adecvat bunurile afla-
te în proprietatea firmei care vă sunt încredințate

• Sunteți conștienți că vă reprezentați angajatorul 
oricând și oriunde în relația cu părțile externe. 
Sunteți deci prima carte de vizită a companiei și 
trebuie să vă comportați prietenos și respectuos. 
Atât în relația cu clienții, dar și în spațiul public, 
ca de exemplu în trafic, pe bacuri sau în parcări.

• Sunteți capabil să nu dezvăluiți informații 
interne ale companiei către persoane din afara 
companiei.

Dacă îndepliniți toate aceste cerințe, atunci dorim 
să lucrați pentru noi ca șofer profesionist de TIR. 
După finalizarea perioadei de probă vă așteaptă 
următoarele perspective:

• Cei mai buni șoferi, raportat la rezultatul total, 
primesc un camion fix cu o remorcă fixă (fără 
schimburi de trailere și remorci)

• Loc de muncă sigur

• Salariu conform contractului colectiv valabil în 
Luxemburg (la începutul raportului de muncă ve-
nitul din salariu incl. toate adaosurile și cheltuie-
lile se situează în jurul valorii de 2.500 EUR net).

• Beneficii sociale reglementate prin lege (de 
exemplu asigurare medicală, asigurare de pensie, 
continuarea plății salariului în concediu)

Dacă sunteți interesat de compania noastră, ne-ar 
face plăcere să primim informații de la dumnea-
voastră în următoarele 2 săptămâni.

Trimiteți-ne datele dumneavoastră la următoarea 
adresă de e-mail:

job@evasped.com

VĂ RUGĂM SĂ NE TRANSMITEȚI  
URMĂTOARELE DATE:

• Numele (prenume și nume de familie)

• Anul nașterii și locul nașterii

• Data de la care ați putea începe raportul de 
muncă 

• Date despre țările tranzitate cu camionul și ce 
tipuri de camioane ați condus deja. 

• Dacă este posibil, o fotografie tip pașaport 

Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă.


