Etter 14 år i samme firma tenker jeg at tiden kanskje er kommet for
å gå videre og prøve nye beitemarker.
Har i disse årene jobbet for Wik Transport & Lager AS, og deler
arbeidstiden mellom å kjøre, administrasjon og vedlikehold av
bilpark. Er 50 år gammel, utdannet industrimekaniker, men har
jobbet mesteparten av livet innen transporten. Født og oppvokst i
Bergen og behersker engelsk rimelig bra.
Førerkort BECEDE, Truck T1-T4. ADR - YSK - Kreves det
ytterligere kurs for en evt stilling kan nok dette ordnes.
Har erfaring med bil og kjerre, semi, samt noe begrenset erfaring
med slepvogn.
Er selvgående og løsningsorientert nok til å fikse det meste på strak arm. Relativt godt kjent syd for
Trondheim. Har ADR for stykkgods (ikke klasse 1 og 7) som må fornyes i løpet av høsten, uten at
det burde være noe stort problem.
Har god erfaring fra vinterkjøring, spesielt fjellovergangen mellom Oslo og Bergen. Tenker at en
eller annen form for spesialkjøring med tilhørende utfordringer er mer fristende en vanlig
rutinebasert terminalkjøring, men dette er ikke et krav.
Bor pr dato på Askøy rett utenfor Bergen, men vurderer sterkt å flytte på meg. Har ikke tenkt å
flytte nordover, men alt øst eller syd for Bergen kan være interessant. Valg av fremtidig bosted
defineres av jobbmuligheter. For øyeblikket er østlandsområdet mest interessant, men sørlandet kan
også være aktuelt ved rette jobbmuligheten.
Kan gjerne tenke meg en jobb i et turnussystem med lange arbeidsdager og tilhørende friperioder.
Da tenker jeg gjerne løsninger hvor man bor i bilen i opptil 14 (12) dager før man har en friperiode.
Trenger ikke nødvendigvis å være en sjåførjobb som er neste stopp, men ser for meg at jeg blir
værende innenfor transporten på en eller annen måte. Trives på veien, men vanlig
distribusjonskjøring av stk gods fra terminal er ikke drømmejobben.
Stiller ingen krav til hvilket merke som skal stå i grillen på en evt bil, så lenge den er egnet til det
den skal brukes til.
Har gode IT-kunnskaper, varierende humør og er relativt enkel å omgåes!
Grunnet oppsigelsestid, ferieavvikling og boligsalg er jeg ikke klar for oppstart før 1 august 2019,
men dette kan muligens justeres noe.
Ta gjerne kontakt dersom du trenger en mann i sin beste alder!
Referanser oppgis på forespørsel.
Med vennlig hilsen
Erik Veim
Skarholmvegen 109, 5302 Strusshamn
Tlf: 92801917
epost: erik.veim@gmail.com

