شركة الحافالت زيكنهاينر ( )Zickenheinerشركة عائلية مقرها مدينة كوبلنز ( )Koblenzمنشئة منذ عام .1928
تمتلك شركتنا حوالي  100حافلة تسلك خطوط سير خاصة بشركتنا ,فى كوبلنز و نويفيد )، (Koblenz und Neuwied
هونزروك ( ،)Hunsrückفيسترفالد ( )Westerwaldو على نهر الموزل (.)Mosel

تبحث شركتنا باستمرار عن سائقين يستمتعون أثناء أداء عملهم ،مرحين في تعاملهم مع ركابنا ،يأخذون سالمة و أمان و راحة الركاب على
محمل الجد ،يمكنهم العمل ضمن مجموعة صغيرة ،يمكنهم التحاور باأللمانية بسالسة ،مدركين ألهمية التواصل مع عمالئنا و مع زمالئهم.

مع زيكنهاينر يحصل كل سائق/سائقة في مقابل عملهم على راتب جيد ،مع ضمانهم مكان عمل ثابت ،مناخ عمل مرحب و رؤية مستقبلية
مستدامة.
نبحث عن سائقين لعقود عمل بدوام كامل و دوام جزئى:
 سائقي حافالت ،سيدات أو رجال ،فى Cochem سائقي حافالت ،سيدات أو رجال ،فى دائرة Urbach / Dierdorf / )Kreis Neuwied( Puderbach سائقي حافالت ،سيدات أو رجال ،فى Neuwied سائقي حافالت ,سيدات أو رجال ,فى Raum Koblenz سائقي حافالت ،سيدات أو رجال ،فى )Kreis-Hunsrück-Rhein( Buchholz-Raum Boppard متدربين أوسبيلدونج ( )Berufskraftfahrer Ausbildungفى كوبلنز.يجوز للمتدربين من عمر يناهز  18سنة العمل كسائقي حافالت .مع العلم بأنهم مطالبون بأن يكونوا على دراية بقوانين المرور ،بالخرائط
المرورية ،بتعريفات التذاكر ،بكافة التغييرات و الوصالت ما بين الخطوط المختلفة ،و يجب أن يكونوا على دراية تامة بالحافلة المسؤلين
عنها.
مع زيكنهاينر سوف تتعلم صنعة لها مستقبل.
يبدأ التدريب بداية من شهر أغسطس ،أو من أى وقت آخر بناء على اتفاق مسبق.
للمزيد من المعلومات حول مهنة قيادة الحافالت ،يمكنكم زيارة موقع:
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer
ما تحصلون عليه:
 رواتب مجزية :تحصلون معنا على رواتب عادلة ،فنحن نمتثل فيما يخص الرواتب لنص قانون و تعاريف الLandestariftreuegesetz, VAV-Tarif
و لألداء المتميز ،يتم صرف مكافآت اضافية.
 -الدقة :فنحن نخطط الرحالت بدقة و على المدى البعيد حتى تكون المهام واضحة و ساعات العمل دقيقة.

 بداية جديدة :هل ترغب في بداية جديدة؟ حتى و ان لم تكن قد قدت حافلة من قبل ،يمكنك االن االنضمام الينا .سوف نتكفل بمصاريفحصولكم على رخصة قيادة حافلة .واذا كانت تحتاج رخصة قيادتكم الى تجديد ،فسنتكفل بمصاريف التدريب الالزم.
 أسطول نقل قوي :تمتلك شركتنا أحدث موديالت الحافالت ،و كذلك حافالت الديزل التي تعمل بالتوازي بالكهرباء. فترة التعلم :تخصص شركتنا لكل سائق مستجد و سائقة مستجدة سائق ذا خبرة للرد على كل صغيرة و كبيرة تخطر ببالهم. مناخ عمل بناء :نحن أذان صاغية و الباب دائما مفتوح للجميع .نستمتع بالعمل الجماعي و نتواصل مع بعضنا البعض .هدفنا هو أن نقدممعا لركابنا أفضل وسيلة نقل ممكنة.
 -النظرة المستقبلية :نحن في بحث دائما عن سائقين يرغبون فى العمل معنا بشكل دائم ،و لذلك فنحن نضمن لكم تمتعكم بوظيفة مستقرة.

اذا كنت ترغبون في العمل معنا و االنضمام الي فريقنا في زيكنهاينر برجاء التواصل مع المدير العام ديرك زيكنهاينر.
يرجى ارسال طلب التقدم للوظيفة عن طريق البريد على عنوان الشركة:
Zickenheiner GmbH, Friedrich-Mohr-Straße 10, 56070 Koblenz

برجاء العلم بأنه يتم حفظ بيانتكم الشخصية عندنا ،و في حالة اذا لم يتم توظيفكم ،نقوم بحزف بيانتكم الشخصية بعد مرور المدة القانونية.

فى انتظار طلبات تقديمكم.

فى حالة وجود استفسار برجاء مراسلة المدير العام ديرك زيكنهاينر)(Dirk Zickenheiner

