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         Piaski, dnia 02.03.2022r. 
 

Ogłoszenie o naborze pracowników 
„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 

 

Kierowca samochodu ciężarowego o DMC pow. 16 ton 
 
Opis stanowiska: 

− należyte i terminowe wypełnienie swoich obowiązków pracowniczych, 

− utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów,  

− prowadzenie, eksploatacja i obsługa powierzonych pojazdów,  

− zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw i remontów i pojazdów, 

− przestrzeganie bezpiecznych warunków w czasie jazdy i obsługi pojazdów, 

− możliwość pracy w systemie czterobrygadowym, trzyzmianowym i godzinach 
nadliczbowych, 

 
Wymagania: 

− prawo jazdy min. kat. B,C+E, 

− świadectwo kwalifikacji zawodowej, 

− karta kierowcy, 

− umiejętność poruszania się po trudnym, grząskim terenie, 

− biegła znajomość i przestrzeganie przepisów z zakresu pracy w charakterze kierowcy 
zawodowego, 

− minimum rok doświadczenia w prowadzeniu  i obsłudze zespołów pojazdów 
składających się z ciągnika siodłowego z naczepą, 

− dbanie o mienie pracodawcy, 
 
Miejsce pracy: 

− Rogowiec, Chabielice 
 

Oferujemy: 

− zatrudnienie na umowę o pracę, 

− możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 
 
Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę: 

− Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody, 
(do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 

− List motywacyjny, 

Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 13 Marzec 2022r. lub 
dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
zatrudnienie@betrans.pl. Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta a wiadomość 
będzie trwale usunięta. 
 
- Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
- Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 
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