
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er du serviceminded chauffør og har du erfaring i at 
arbejde med transport af dyr, eller har du lyst til at lære 
det? Så har vi måske en fast stilling til dig med 
tiltrædelse snarest muligt. 

 
Som chauffør hos Breeders of Denmark A/S bliver du en 
del af vores transportafdeling med et engageret team af 
dygtige chauffører og kørselsdisponenter som bliver 
dine nærmeste samarbejdspartnere. 

 
Vi har en uformel omgangstone i et professionelt og 
rart miljø. Virksomheden er præget af fællesskab, 
sammenhold og gode værdier. 

 
Jobbet består primært af: 

 Transport af avlsdyr i ind og udland med 
topmoderne vognpark. 

 Læsning og aflæsning samt vask af vogn. 
 

Krav til ansøger 
 Du har kørekort kat. C + E 
 Du har EU-kvalifikations uddannelse. 
 Du har måske kompetencebevis til 

dyretransport, men vigtigst af alt, du har 
lyst til at arbejde med og transportere 
levende dyr 

Vi lægger vægt på, at du: 
 Har erfaring med dyretransport 
 Har erfaring i kørsel i og udenfor EU 

herunder RU, UA, BEL 
 Har det godt med fysisk arbejde 
 Arbejder struktureret og kan holde styr på 

papirerne 
 Er ansvarsbevidst og selvstændig. 

Vi tilbyder: 
 Fast stilling til den rette. 
 God lønaftale 
 Pensions- og sundhedsordning. 

 
Ansøgning: 
Send din ansøgning til hr@breeders.dk mærket 
”Ansøgning-chauffør” eller pr. post til: 
Breeders of Denmark, 
Lysbjergvej 6,1 DK-6500 Vojens. Att: HR afd. 

 
Da der søges til flere stillinger, vil samtaler blive afholdt 
løbende og tiltrædelse være efter aftale. 

 
Har du yderligere spørgsmål til jobbet så kontakt 
transport afdelingen på tlf  
+4570260616 

 
 

OM VIRKSOMHEDEN: 
Breeders of Denmark A/S er en danskejet virksomhed, der tilbyder handel med avlssvin samt transport og professionel 
rådgivning indenfor moderne og effektiv svineproduktion. Vi samarbejder med branchens bedste og beskæftiger 
erfarne fagfolk, der besidder en stor viden om svineproduktion. 
Læs mere på www.breeders.dk 

 
 
 
 

Chauffører søges 
til transport af levende svin i ind og udland. 


