
Chauffør søges til Væksthusets transportafdeling – fleksjob 
 
Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset har gennem 25 år samarbejdet med personer med psykiske, 
fysiske og sociale udfordringer om at finde vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Vi søger lige nu en 
chauffør til vores transportafdeling. Stillingen er et fleksjob. 
 
DINE ARBEJDSOPGAVER ERDINE ARBEJDSOPGAVER ERDINE ARBEJDSOPGAVER ERDINE ARBEJDSOPGAVER ER    
 

• At hente og bringe cykler for København Kommunes Cykelværksted 

• At bringe varer ud for Bybi 

• Forefaldende opgaver med transport af varer 

• Træning og oplæring af borgere, der skal stifte bekendtskab med transportfaget 

• Kundeservice 
 

ARBEJDSTID OG STARTARBEJDSTID OG STARTARBEJDSTID OG STARTARBEJDSTID OG START    
    

• Arbejdstid: 3 eller 4 dage om ugen, kl. 8-12. Det aftaler vi nærmere 

• Opstart: Den 1. eller 15. juni 2018 
 

DINE KOMPETENCERDINE KOMPETENCERDINE KOMPETENCERDINE KOMPETENCER    
    

• Du skal have kørekort B 

• Du skal være serviceminded 

• Være god til at finde rundt i bil 

• Du skal have lyst til at arbejde med mennesker med forskellige udfordringer og lære fra dig 

• Du skal have erfaring fra transportfaget 

• Du skal kunne arbejde selvstændigt 

• Du skal være ved rimeligt godt helbred, da der vil være løft  
 
VI TILBYDERVI TILBYDERVI TILBYDERVI TILBYDER    
 

• Et meningsfyldt arbejde med mulighed for at hjælpe andre 

• En dejlig arbejdsplads med søde kolleger 

• Mulighed for at justere arbejdstid, opgaver og tempo, så det passer dig 

• Du vil indgå i et team med to andre chauffører samt de praktikanter, der aktuelt er under 
oplæring  

 
ANSØGNINGANSØGNINGANSØGNINGANSØGNING    
 
Ansøgningen sendes til ansoegning@vaeksthus.dk senest den 1. maj 2018. Skriv "ansøgning chauffør" i 
emnelinjen på din mail. 
 
Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. 
 
MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSETMANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSETMANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSETMANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET    
 
Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt 
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle - 
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund - til at søge. 


