
  

 

 

 

Отлична възможност в транспортния отдел 
 

 

Отлична възможност в транспортния отдел. 

S&A Group е най-големият независим производител 

на ягоди в Обединеното кралство.  

 

Компанията, която произвежда също и аспержи, 

използва модерни и иновативни техники за 

отглеждане и има процъфтяващ целогодишен 

бизнес за внос на меки плодове. Нашите основни 

клиенти включват основните търговци на 

хранителни продукти. 

 

Развълнувани сме да предложим възможност за 

следната позиция на пълно работно време, 

постоянна работна възможност във фермата ни в 

Марден,  Херефорд: 

 

Шофьор на ТИР 
 
Основната цел на шофьора на тир е да осигури 

безопасен, удобен и точен транспорт на фирмената 

и клиентска продукция и оборудване в цяла 

Великобритания. 

 

Основните задължения и отговорности включват: 

 

• Транспорт на фирмени и клиентски продукти и 

оборудване. 

• Да се придържа към ограниченията на скоростта и 

да гарантира, че товарите са в безопасност. 

• Да се спазват законовите изисквания по отношение 

на часовете за работа. 

• Поддържа точни записи по документи и поддържа 

връзка с транспортния екип. 

 

 

Вие ли сте идеалният кандидат? 

 

Идеалният кандидат би имал: 

• Пълно свидетелство за управление на МПС 

(категория C+Е). 

• Актуална CPC. 

• Дигитална тахограф карта. 

• Възможност за управление на множество задачи 

наведнъж и да успява да спазва крайни срокове, 

дори в напрегнати ситуации. 

• Познаване на работата с хладилник е предимство. 

 

Условията на труд могат да включват, но не само: 

• Работа в диманична среда. 

• Възможност за работа през уикендите и нощем. 

 

Предлагаме конкурентна заплата, 33 дни годишен 

отпуск, пенсионни вноски, ексклузивни ваучери и 

отстъпки на любими марки и обхват, за да разкриете 

своят потенциал с бързо разрастващ се независим 

бизнес. 

 

При заявка се предоставя пълна описание на 

работата. 

Моля, изпращайте вашите кандидатури чрез имейл 

на Джо Кенеди Ръководител Човешки ресурси и 

подбор на персонал, на имейл адрес 

jokennedy@sagroup.co.uk и приложете актуална 

автобиография и потвърждение, че сте прочели 

нашето Известие за поверителност на данните, 

достъпно на нашия уебсайт. 

 

S&A Group е работодател на равни възможности. 


