DEN RETTE
MAND TIL
JOBBET


fastansættelse
hos Fragtkompagniet


Gode medarbejdere, er dem som
har fået den rette
træning



Mentor ordning
som giver støtte
og vejledning
igennem hele
karrieren



Karriere muligheder I transport
branchen eller I
andre erhverv
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Vikar, praktik og

Kursus hos Fragtkompagniet
Fragtkompagniet A/S blev etableret 2003 af Ümüt Harc, som
ønskede at blive selvstændig og
samtidig være fysisk aktiv. Igennem årene har firmaet vokset
og beskæftiger i dag 18 fuldtidsansætte og 26 ansætte hos underleverandører, som arbejder
direkte med Fragtkompagniet A/
S

en lastbil kørekort, valgte vi at ansætte
unge som var motiveret i at arbejde i
branchen. Dermed gik vi aktivt i gang
med at søge efter unge som vi selv
kunne uddanne og træne i både vores

Skoling af unge
mennesker igennem praktik og
ansvar
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En af de største udfordringer i
transport branchen har været at
få kvalificeret medarbejdere som
ønskede at få en karriere i
transport branchen. Ümüt udtaler ”Behovet for transport er voksende, men en af de største udfordringer
har været at få gode medarbejdere.
Mange vognmænd ansætter folk med
lastbil kørekort, som senere viser sig at
være uegnet til jobbet da de mangler
grunduddannelsen i faget. Derfor var vi
nødsaget til at gå lidt anderledes til
værks. I stedet for at ansætte folk med

Botan Ölmez (26år) er en
af de første der blev trænet

hed. Yderligere er mange af de
dygtigste chauffører blevet tilbudt
meget højere lønninger en gennemsnitslønnen hos forskellige vognmænd.
Danske Fragtmænd beskæftiger i
dag 2500 chauffører og lagermedarbejdere. Desværre er udskiftningen
stadig alt for høj, da der årligt er en
medarbejder omsætning på 36%.
Dette er meget højere end andre
brancher og vi har fået til opgave at
uddanne unge mennesker med en
reel interesse i transportbranchen
og tilbyde disse praktik, vikar og
fastansættelse hos Danske Fragtmænd og Fragtkompagniet.

og i Danske Fragtmænds arbejds
procedurer og værktøjer”. Mange af de
tidligere ansætte hos Fragtkompagniet er senere gået hen og startet
selvstændig vognmænds virksom-

Succes Historien fra Hvidovre
Botan Ölmez (26år) har igennem de seneste 12 måneder
etableret sig som en af de bedste chauffører hos Danske
Fragtmænd. Botan var en af de
unge mennesker som var faldet
igennem uddannelses systemet
og var i aktivering hos Jobcentret i Hvidovre. Ved en tilfældig-

hed mødte han sin nuværende
mentor Andreas Birkbøll fra
fragtkompagniet, som tilbyd ham
en praktik plads på 14 dage.
Botan udtaler ”Efter de første 14
dage, fandt jeg ud af at jeg elskede
at snakke med mange forskellige
mennesker og at have det travlt
med mange forskelligartede opga-

ver på landevejen”. Hos fragtkompagniet tilbyd man Botan en
fastansættelse, efter at han succesfuldt have gennemført grunduddannelsen som Chauffør og
Lager medarbejder. Botan har
en daglig mentor tilknyttet som
dagligt sparre med ham.
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Kursus Modulet
Kursus modulet er opbygget
med fokus på virkeligheden
hos Danske Fragtmænd. Kurset er opdelt i klasse undervisning og praktik hos Danske
Fragtmænd i et samlet forløb
på 4 uger. Alle procedure,
papir arbejde og værktøjer
som benyttes hos Danske
Fragtmænd bliver gennemgået, demonstreret og benyttet
i løbet af kursus forløbet.
Efter hver undervisnings modul vil elevernes kompetence
blive evalueret baseret på en
45 minutters test. I de uger
hvor eleverne er på praktik

Der er plads til 18
kursister i Fragtkompagniets kursus
lokaler i Tåstrup.

Kursus forløbet er
opbygget med
praktiske øvelser i
klasse lokalet og
evaluering efter
hver uge for at
sikre forståelse og
kompetence
opbygning hos
den enkelte elev

Garanti for fast arbejde
efter bestået kursus forløb















hos Danske Fragtmænd, vil
der blive tilknyttet en mentor,
som vil tage hånd om den
enkelte elev og sørge for
vejledning og støtte. Den
enkelte elev vil få mulighed
for selvstændig at arbejde
både i terminalerne med at
klargøre gods og bilerne.
Yderligere vil hver elev komme ud at køre med en vognmænd i en hel uge og prøve
kræfter med at komme ud på
lande vejen og møde kunderne. Den enkelte mentor vil
have en check liste som vil
blive gennemgået med eleven

og senere benyttet til at give
eleven feedback på deres
styrker og de områder de skal
arbejde videre med for at
blive en dygtig lager medarbejder eller chauffør hos Danske Fragtmænd.
Den enkelte elev vil få en
certifikat for gennemførsel af
kurset og sikret en vikar eller
fast stilling som lager medarbejder, eller chauffør hos
Danske Fragtmænd hvis de
vælger at tage lastbil kørekort.

1. Uge

2. Uge

3. Uge

4. Uge

Undervisning

Praktik

Undervisning

Praktik

Godstransport
Værdikæden
Kompetencer
Inco Terms
Fragtbrev
Håndtering
Emballage
Lodsning
Aflevering
Modtagelse
Brug af scanner
Praktiske opg.
Evaluering










Praktik på lager
Mentor tildeling
Check Liste
Lodsning og
stuening af biler
Håndtering af
gods og IT udstyr.
Beskadiget gods
Med ud til kunderne
Feedback fra
Mentor












Rute Plan
Miljø og kørsel
Kommunikation
Takt og Tone
Service
Konflikt håndtering
Klager og indsigelser
Forsinkelse
Ulykke
Evaluering











Praktik i vogn
Mentor tildeling
Fragtbrev udfyldelse
Kunde Kontakt
Kommunikation
Spørge teknik
Håndtering af
gods
Feedback fra
Mentor
Certifikat

Praktik, Vikar og Fastansættelse
Fragtkompagniet A/S har igennem de seneste 10 år stået
for træning af mange unge
mennesker, som i dag er blevet nogle af de bedste chauffører i branchen.
Efter succesfuldt kursus forløb garantere vi alle elever en
vikar stilling eller fast ansæt-

telse hos Danske Fragtmænd.
Det er et krav at eleverne
skal tage et truck kørekort
eller lastbil kørekort for at
arbejde på lageret eller som
chauffør hos Danske fragtmænd.
Sammen med den enkelte
elev laver vi en nøjagtig plan

for deres introduktion og
ansættelse hos Danske Fragtmænd. Baseret på denne plan
og i samarbejde med Danske
Fragtmænd følger vi op på den
enkelte elev og tildeler dem
en egnet mentor som kan
hjælpe og supporterer dem
igennem deres karriere i
transport branchen.
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Mentor ordning

Alle vores mentorer har mange
års erfaring i transportbranchen
og sikre at både i kursus forløbet

og senere ved
ansættelse, at
Mentoren
hjælpe og vejlede
hjælper og
de enkelte elever
vejleder
undervejs i deres
eleverne i
karriere hos
dagligdagen Fragtkompagniet.

Yderligere er mentorerne med til
at identificere udviklings områder
for de enkelte elever som vil blive
benyttet af os til at skræddersy
forskellige hjælpe værktøjer eller
generelt vejledning igennem vores
kursus materiale.

I løbet af de seneste år er der stor
fokus på at uddanne unge mennesker eller sende dem i aktivering.
Men tit slår det fejl, da de fleste
unge mangler en person som i
trygge rammer kan tale og sparre
med de unge omkring deres udfordringer i den daglige arbejde.

Vi tror på at de motiverede elever
vil være langt bedre til at modtage
vejledning fra mentorerne og samtidig sikre at de opbygger deres
kompetencer indenfor transport
branchen, med udsigt til et livslangt eventyr i en vækst marked.

Mentorerne
har til opgave
at vurdere den
enkelte elevs
kompetencer.

Samarbejds partnere
Fragtkompagniet har Danske
Fragtmænd som største Samarbejds partner som vil støtte op
med arbejdspladser, praktik og
tilgængelighed af værktøjer til kurser.
Yderligere har vi et tæt samarbejde med forskellige kommunale
ansatte om at finde motiverede
ansætte til branchen. Yderligere

har vi et tæt samarbejde med
VUC, som tilbyder kørekort til
truck, lastbil og farlig gods håndtering.
Endelig har vi vores private netværk som vi trækker en del på for
at finde nye kandidater til lageret.
Vores ønske er at få nogle af de

unge ud fra en kriminel fortid, ind i varmen hos en af de
største vognmænds
forretning i Danmark
og dermed bidrage til
at mindske arbejdsløsheden.

Bredt samarbejde mellem
erhvervsliv, sociale myndigheder og VUC.

Ansøgnings Formular
Navn:

Cpr. Nr.:

Tlf.:

Adresse:

Post nr.:

By:

Ønsket stilling:
Certifikater:
Kørekort kategorier: B

C

C/E

Certifikater: EU bevis Farlig gods
Truck kort
Nuværende jobstatus:
I job
Ledig Under uddannelse
Sprogkundskaber:
Dansk:
Tale
Læse
Skrive
Engelsk:
Tale
Læse
Skrive
Andet:
Tidligere arbejdssteder
Stilling

D

D/E
Krancertifikat

Under aktivering

Fra år:

Til år:

Reference navn+Tlf. nr.

Væsentlige sygdomme/lidelser der kan have indflydelse på udførelsen af arbejdet:
Civil status:

Gift

Kæreste

Single

Antal børn under 15 år:

Ferieforhold i indeværende år:
Straffeattest:
Ingen domme (tom)
Domme/lovovertrædelser:
Hvad kan du særligt bidrage med til firmaet:

Dato:

Underskrift

Fragtkompagniet A/S
Letland Allé 2
DK-2630 Taastrup
Direkte: +45 43 40 43 05
Mobil:+45 40 90 44 56
CVR.: DK-30179196
E-mail: udh@fragtkompagniet.dk
Web: http://www.fragtkompagniet.dk

