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Bilag

Sammen gør vi en forskel
Vi har i denne håndbog samlet de vigtigste informationer til vognmænd og deres chauffører, som kører
for DSV Transport.

Sikkerhed er et nøgleord for os og vores kunder. Derfor skal
alle respektere de forskellige krav og ønsker, vores kunder
stiller. Hos os er det lige så vigtigt, at vi alle kommer godt og
sikkert til og fra arbejde — på denne måde passer vi både
på os selv, og dem vi arbejder sammen med.

Som chauffør hos DSV Transport er det vigtigt, at alle yder
deres for at støtte op om vores virksomhed og ry i markedet. Du skal som chauffør være en god repræsentant for
vores virksomhed, hvilket skabes gennem en serviceminded
og professionel tilgang til andre chauffører, dine kollegaer
på kontoret og ikke mindst i dialog med vores kunder.

Vi håber, at vi med denne håndbog og din indsats kan være
med til at øge vores serviceniveau over for hinanden og
kunden - du har en vigtig andel, og du kan, som vores vigtigste kollega, være med til at gøre en stor forskel.

Gennem dit arbejde som chauffør for DSV Transport er du
vores vigtigste ambassadør blandt vores kunder — din indsats er med til at sikre, at vi kan fastholde vores langvarige
kunderelationer og virksomhedens professionalisme i markedet, som har været vores fundament i mere end 40 år.

Med venlig hilsen
DSV Transport A/S

Derfor er det vigtigt, at vi alle yder den optimale service
over for vores kunder, og møder de krav der stilles. Den
gode service er vores garanti for at kunne fastholde og udvikle vores plads som branchens foretrukne leverandør af
transport i bygge- og anlægssektoren i Danmark.

Adm. Direktør/CEO
Lars Saltoft Kristoffersen.
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A D FÆ R D
Kører du for DSV Transport, skal du ...
•

Møde til tiden - sygdom og andet fravær, skal du melde på vagttelefonen mellem 05.30 og 06.00.

•

Kontakte formand eller maskinfører før aflæsning af første læs.

•

Være imødekommende og hjælpsom — din hjælpsomhed og service er med til at sikre det næste job.

•

Ringe til vores kørselsteam på 47524700, hvis du oplever problemer — du bliver måske nødt til at køre fra din opgave, der er sket
en skade eller andet — du kan altid fange os, og vi hjælper gerne.

•

Møde med fuld tank, så du kan udnytte kundens åbningstid og derved få en god indtjening på din bil.

•

Sørge for din bil altid kan håndtere dagens opgaver. Mød op med rent lad og en lastbil, der er i orden.

•

Altid bære sikkerhedsudstyr efter opgavetype og arbejdsplads — både for din egen sikkerheds skyld, men også for at leve op til
kundens krav.

•

Bære pænt og rent arbejdstøj, så du fremtræder præsentabel overfor kunden. HUSK, at du er DSV Transports repræsentant
overfor kunden.

•

Udfylde dine køresedler og melde ind, hvis der opstår ændringer til din daglige kørsel.

•

Altid kunne kontaktes af kontoret, når du løser dine opgaver.

•

Bidrage til oplæring af nye chauffører.

•

Være en positiv repræsentant for både vognmand og DSV Transport — din hjælp over for andre chauffører bliver gengældt.

•

Altid medbringe kursusbeviset ”Vejen som arbejdsplads”.

•

Ved uoverensstemmelser bede kunden om at kontakte vores kontor eller få kontaktinformationer fra kunden, så vi kan hjælpe
med at løse situationen.

•

Medbringe denne chaufførhåndbog og køresedler, så du altid ved, hvordan du skal håndtere de forskellige opgaver.
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SIKKERHED
Sikkerhed på arbejdspladsen
Når du kommer til en byggeplads, vil der være et påbudsskilt, der viser reglerne for byggepladsen. Det er meget
vigtigt, at du følger disse regler, da vores kunder risikerer påbud og bøder, hvis reglerne ikke overholdes.
Du skal altid have følgende sikkerhedsudstyr med i din lastbil:
•

•

Hjelm
Bæres altid, når du forlader dit køretøj på arbejdspladsen. Det er et påbud på alle arbejdspladser, som
skal beskytte dig mod nedstyrtende genstande.

•

Der findes et stort udvalg af sikkerhedssko og sikkerhedstræsko. Fodværn skal have godkendt sømværn
og tå– og bagkappe, da der på byggepladser kan
falde tunge genstande ned over din fod, ligesom der
er risiko for løse søm og skruer, som du kan træde
op i foden.

Jakke
En overdel i EN471 sørger for, at du bliver set. Der er
masser af muligheder at vælge imellem. Det vigtige
er, at jakken har en så høj EN471 certificering som
muligt. Jakke og bukser skal tilsammen udgøre en
klasse 3 beklædning.

•

Sikkerhedssko

Bukser
For at overholde EN471 klassifikationen, skal benklæder også være fluorescerende og have reflekser
på. Hvis du har shorts på, skal du have en langærmet
EN471 overdel på for at opnå en samlet klasse 3.
Korte bukser er på nogle byggepladser helt forbudt
— uanset øvrig beklædning og klassificering.

5

ENTREPRENØR
Krav til tipsættevogn og kærrebiler
Kørsel med grus, sten og jord i køretøjer med og uden ekstra forstærkning af ladet. Ved ekstra forstærkning kan der
også køres med tungere fragmenter som brokker mv. Alle lastbiler skal være godkendte til at køre i miljøzoner.

Trækker med tipsættevogn (tandem/boogie)

4-akslet forvogn med kærre

•

Lås på bagklap ved kørsel af våd jord

•

Minimum pendel i venstre side

•

Plastik i bund og på sider

•

Stor side i højre side, kan åbnes og tippe til højre

•

Rullepresenning

•

Automatbagsmæk

•

Rotorblink der kan ses 360 rundt

•

•

Trækkrog i front

Bagsmæk kan minimum afmonteres på forvognen
(ikke jernkasse)

•

Kæde der kan trække hele vogntoget fuldt læsset

•

Rullepresenning

•

Bakalarm

•

Rotorblink der kan ses 360 rundt

•

Kost og skovl

•

Trækkrog i front

•

Lysskilt med DSV Transport logo

•

Kæde der kan trække hele vogntoget fuldt læsset

•

Mærket og klassificeret advarselstøj EN471, klasse
3 refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker, sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedssko

•

Bakalarm

•

Kost og skovl

•

Lysskilt med DSV Transport logo

•

Mærket og klassificeret advarselstøj EN471, klasse
3 refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker, sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedssko

o
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o

Læssetid og vægtfylde
Alle priser er baseret på kørsel med hele læs. Når
din bil bliver læsset på arbejdspladsen, er der fastsat læssetid efter størrelse på bilen, og efter om der læsses jord eller brokker. Se Tabel A.

Tabel A:

Når du kører med brokker eller jord, er et helt læs defineret som antal ton vist i Tabel B. Hvis du kører jord til en tip
uden vægt, vil der blive afregnet i m3 fast mål. Jorden omregnes med 1,8 ton pr. m3 fast mål. Omregningen fremgår
også i Tabel B.
Tabel B:

Læssetid

4-akslet

6-7-akslet

Jord

Max. 6 min

Max. 12 min

Brokker

Max. 15 min

Max. 20 min

Kørsel med…

Brokker

Jord

4-akslet

Min. 15 ton

18 ton ≈ 10 m3 fast mål

5-akslet (citytrailer)

22 ton

28 ton ≈ 16 m3 fast mål

6-akslet kærre

Min 25 ton

32 ton ≈ 18 m3 fast mål

7-akslet kærre

29 ton

36 ton ≈ 20 m3 fast mål

6-akslet sættevogn

27 ton

34 ton ≈ 19 m3 fast mål

7-akslet sættevogn

30 ton

38 ton ≈ 21 m3 fast mål
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JORD
Våd jord
Kører du med våd jord, skal følgende håndhæves:
•

Er der ikke tvivl om jordens tilstand, aftales
det med formanden på pladsen, at jorden
køres som våd jord.

•

Det noteres på bilaget, at der er bortskaffet
våd jord, og kunden skal kvittere herfor.

•

I tilfælde af at der først konstateres våd jord
på modtagestedet, må der ikke læsses af før
kunden har accepteret betaling for våd jord
— kontakt Jordafdelingen. Hvis der ikke kan
opnås enighed, skal læsses køres retur til
pladsen.

•

Husk, at skrive på forklædet at der er bortskaffet våd jord.

•

Vær opmærksom på, at nogle jordmodtagere
vil afvise våd jord — kontakt Jordafdelingen.

Opstår der problemer, eller er du i tvivl om nogle af
punkterne, kontaktes Jordafdelingen på
tlf. 4758 1507
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FORDELSPROGRAM
Særligt når du kører med jord
Kørsel med jord kræver noget ekstra af dig som chauffør. Når du kører med jord, kan du f.eks. risikere, at en del af
læsset sidder fast på ladet. Nedenstående sikkerhedsforhold skal både sikre, at du overholder lovgivningen, men også
gøre din kørsel med jord mere sikker.

Særligt ved læsning og kørsel med jord:

Særligt ved aflæsning af jord:

•

Husk at holde øje med vægten, da jord vejer mere
end grus og sten pr. m3.

•

•

Kører du med forurenet jord, skal læsset afdækkes
som foreskrevet eller forlangt af Miljøtilsynet.

•

Jord til en marktip må aldrig indeholde brokker eller
affald.

•

Vær altid sikker på, at du holder plant ved aflæsning, så du ikke vælter, hvis der sidder rester af jord
tilbage i ladet.

Servicetip til kunden

Tjek, at pladsen har køresedler inden oplæsning, så
der ikke spildes tid.

Jord med brokker må kun indeholde
tegl, beton og asfalt. Hvis jorden
indeholder andet end brokker f.eks.
plast, metal eller andet affald, vil
modtager pålægge et ekstra gebyr
for håndsortering.
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RA
F O RKDREAL N
S P- G
RO
GBR A M
Krav til kran–grab
Som chauffør på en kran– og grab bil er du mindst lige så vigtig som køretøjet — oftest spørger kunden efter samme
chauffør, da din faglighed og effektivitet skaber kundens tilfredshed.
Krav til lastbil og kran-grab:

Medbring altid:

•

Godkendt til kørsel i miljøzone.

•

Pallegaffel.

•

Grab med aftagelige sider, samt løftebeslag på siden eller under grabben.

•

En kort kæde med krog til jernplader.

•

4 stk. sjækler, 2 stk. 2 T/2.000 kg. og 2 stk. 5
T/5.000 kg.

•

4-6 stk. løftestropper til f.eks. store paller med isolering.

•

Masser af surringsstropper.

•

Løs hørdug.

•

Løftebeslag (Frimeda) til brøndgods.

•

Løs afmærkning til langt bagudhængende gods
(f.eks. Skruetvinge med rotorblink).

•

Stige, kost, skovl, koben og hammer.

•

Rotorblink der kan ses 360 rundt.

•

Bakalarm.

•

Lysskilt med DSV Transport logo.

•

Bær altid mærket og klassificeret advarselstøj
EN471, kl. 3 refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker,
sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedssko.

•

o

Certifikater (også på kæder), kursusbeviser, kranjournaler osv.
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FORDELSPROGRAM
Særlig sikkerhed ved kran–grab biler
At efterleve sikkerhedsregler er afgørende for at du og dine kollegaer/kunder kommer sikkert hjem fra arbejde. Derfor har vi nedenfor beskrevet særlige sikkerhedskrav ved brug af kran og grab—vi kan nemlig risikere at ramme andre
med vores materiel.
Regler ved kran-grab generelt:

Særlige regler ved asfalt kran-grab:

•

Før aldrig en kran-grab hen over personer.

•

•

Påfører du skade på materiel eller lignende, skal du
altid lægge en skadesseddel.

Kør aldrig med kran-grab oppe, da du kan skade
bygninger, el-ledninger mv.

•

Mød altid op med rent lad.

Bær altid hjelm og sikkerhedssko.

•

Følg altid sikkerhedsinstrukser fra vores asfalt kunder.

•

Bær altid lange bukser, når du arbejder med asfalt.

•
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F O R D EKLRSAPNREORG R A M
Større kraner / mobilkraner
Der skal svares på den mail med opgaven, der er sendt fra DSV Transport samme dag, som opgaven er udført. Dette
gælder alle , med mindre du holder på samme plads i flere dage.
Du skal huske at skrive hvilken kranstørrelse der er brugt, gerne med hvilket udlæg du har klaret opgaven med, hvis det
fraviger fra det tilsendte.
Ved hejseopgaver skal der kvitteres for timeforbruget af kunden, notér om det er med kørsel (+1 time), så vi kender det
korrekte timeforbrug på opgaven. Blokke udleveres af DSV Transport

Udstyrsliste for faste kranbiler tilknyttet DSV Transport :
•

10 tons løfteåg (over 40 TM), pallegaffel.
(Begge med godkendelsesmærker på)

•

Rundsling, bælter og kædesling.
(Med godkendelsesmærker på)

•

Div. Sjækler og Fermeda-beslag passende til kranstørrelsen

•

Min. 1 stk. presenning min. 6 x 5 meter

•

Chaufføren skal medbringe farlig gods kort
(ADR bevis)

•

Bredlast markering/afmærkning på bil og trailer/
hænger.
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•

Bakalarm. (kræves på alle byggepladser)

•

Generel tilladelse. L 30 m x H 4,10 m x B 3,65 m +
udskrift fra Trafikken .dk (Maks 1 mdr. gammel)

•

Lysskilt med DSV Transport logo

•

Bær altid mærket og klassificeret advarselstøj
EN471, kl. 3 refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker,
sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedssko

•

Lastbilen/kranen skal være uden oliespild og i øvrigt
fremstå pæn og ren

KRANER
Transport med tilladelse:
Kører du transport med tilladelse skal følgende tjekkes :
•

Oplysninger på transport-info/tilladelse stemmer
overens med gods. Tjek inden læsning påbegyndes. Meld tilbage ved uoverensstemmelser.

FORDELSPROGRAM
•

Tjek rute på tilladelse via kort, inden du ringer
for at få ruten forklaret.

•

Tjek udskrift fra internettet, www.trafikken.dk

•

Følg op på tidsbestilling af følgebil, meld tilbage
vedr. standard på følgebil, både positiv og negativ.

Opstår der problemer, eller er du i tvivl om nogle
af punkterne, kontaktes Kranafdelingen på
tlf. 4752 4700
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L U F T H AV N
Særligt om sikkerhed ved arbejde i lufthavn
At efterleve sikkerhedsregler er afgørende for at du og dine kollegaer/kunder kommer sikkert hjem fra arbejde. Derfor har vi nedenfor beskrevet særlige sikkerhedskrav ved arbejde i lufthavn
Særlig ved kørsel i CPH:
•

•

Bagerst i chaufførhåndbogen findes nyttig information i
en skrå hjørnelomme:

Hvis der under færdsel i CPH tabes materialer, gods
eller andre genstande, er det meget vigtigt at det
tabte straks samles op og rengøring straks foretages.

•

Alle færdselsforhold samt øvrige anvisninger i CPH
SKAL overholdes.
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Oversigtskort over udendørs færden på airside og
advarselsklæder i CPH, samt entreprenørarbejder
på airsides ordensregler.

F O R D EALSSFA
P RLT
OGRAM
Asfaltkørsel
Når du kører asfaltkørsel er der flere ting du skal være særligt opmærksom på, da der er tale om kørsel med varmt
produkt som skal overholde særlige temperatur- og kvalitetskrav.
Krav til lastbil og andet udstyr:
•

Isoleret lad, hvor der accepteres en maksimumstemperatur på 50o C, målt på udvendig side af ladet 15 min. efter læsning, på et sted med stillestående luft.

•

Egnet Hesian (termopresenning) rullepresenning til afdækning af hele læsset.

•

Registreringsnummer skal være synligt på begge bilens sider og være læseligt fra vejebod.

•

Sprøjte til indsmøring af bagende og lad (Asfaltrens).

•

Containerbiler skal have en ekstra låseforanstaltning (Manuel)

•

Grab biler skal have lukkede sider på grabben og denne skal kunne lukke helt tæt.

•

Skovl, kost og skraber skal forefindes på bilen.

•

Mærket og klassificeret advarselstøj EN471, kl. 3 refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker, sikkerhedshjelm, høreværn
og sikkerhedssko

•

Chaufføren skal være oplært til kørsel med asfalt

•

Vær opmærksom på krav om lange benklæder ved alt arbejde med varmblandet asfalt, både på asfaltfabrikker og ved
udlægningssteder.

•

Rotorblink der kan ses 360o grader rundt og bakalarm
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Når du kører asfaltkørsel er der flere ting du skal være særligt opmærksom på, da der er tale om kørsel med varmt
produkt som skal overholde særlige temperatur- og kvalitetskrav.

Bagerst i chaufførhåndbogen findes nyttig information i
en skrå hjørnelomme:
•

Tolkning af køre– og hviletidsbestemmelserne ved
asfaltkørsel, samt eksempel på forhold ved vejreparation.

•

Betingelser ved kørsel på asfaltfabrikkerne

•

Vejdirektoratets ombudsmateriale for belægning

Kranposition ved læsning af asfalt:
Når lastbilen læsses, må kranen ikke være kørt i lodret
stilling. Kranen må ikke svinge ud over personale eller
maskiner.

Særlig ved kørsel i CPH:
•

Oversigtskort over udendørs færden på airside og
advarselsklæder i CPH, samt entreprenørarbejder
på airsides ordensregler.

•

Det er meget vigtigt, at hvis der under færdsel i CPH
tabes materialer, gods eller andre genstande, skal
det tabte straks samles op og rengøring straks foretages.

•

Alle færdselsforhold samt øvrige anvisninger i CPH
SKAL overholdes.
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S P E C I A LT R A N S P O R T
Maskinflytning
Som chauffør på Blokvogn og hurtigløber er du mindst lige så vigtig som køretøjet—oftest spørger kunden efter
samme chauffør, da din faglighed og effektivitet skaber kundens tilfredshed.
Tjekliste ved udførsel af transport med tilladelse:
•

Før læsning påbegyndes, tjek at tilladelser stemmer overens med gods.
Ved uoverensstemmelser kontaktes kontoret

•

Tjek rute på tilladelse på kort, før du ringer til kontoret for forklaring.

•

Chaufføren skal altid være bekendt med regler for særtransport.
Husk at have udskrift fra Vejdirektoratet.dk
Udskrift for særtransport må maks være 1 måned gammel.

•

Meddel venligst kontoret, om følgebilen har løst opgaven tilfredsstillende.
Vi hører gerne om både positiv og negativ kritik.

•

Skulle der opstå problemer ved læsning/losning hos kunden, kontaktes kontoret, så løser vi problemet.
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S P E C I A LT R A N S P O R T
Udstyrs liste:
Det er vigtigt at du medbringer det korrekt udstyr så du kan løse opgaverne hurtigt, sikkert og korrekt.
Nævnte punkter er minimums krav til udstyr i bilerne.
•

•

Skilte til afmærkning af overdimensioneret
transport. F.eks. ”Bredlast”, ”Langlast”,
”Særtransport”, ”Schwertransport”, Convoy
exceptional” og Abnormal transport”.
Kontroller at alle skilte forefindes før arbejdet påbegyndes.

•

4 rotorblink.

•

2 alm. Presenninger 5 x 8 meter.

•

Presenning

•

Computer med e-mail og printer.

Kort over Danmark, Sverige, Frankrig, Holland, Belgien og Tyskland. Navigation er ikke
nok (det SKAL være kort). KRAK KORT over
København, Sjælland og Jylland.

•

Spejlforlænger, kameraløsning for kørsel med bredt
læs.

•

Brugbar walkie-talkie for kørsel med følgebil.

•

Højdemåler 5 meter.

•

Mærket og klassificeret advarselstøj EN471, kl. 3
refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker, sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedssko.

•

15—20 stk. stropper.

•

4 stk. kædestrammere.

•

4 kæder, længde min. 4 meter.

•

Startkabler/booster.
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F O R D CE O
L SNPTA
R OI N
G ER RA M
Retningslinjer ved containerkørsel
•

•

Levering
Containernummer oplyses til kontoret og påføres
køresedlen. Rapport udfyldes, underskrives af
kunden og afleveres til kunden. Kopi af rapport
scannes sammen med køreseddel.

•

Rapport udfyldes på den afleverede og afhentede
container. Ombytning skrives IKKE som levering og
tømning/slut, men som tømning/retur.
•

Tømning

Containerplads
Såfremt containeren har været brugt til jord og
henstilles på containerplads uden rengøring, sørger
DSV Transport for rengøring og bortskaffelse af jord.
Vognmanden som sidst har kørt containeren,
faktureres for disse udgifter. Defekte containere
afsættes IKKE på containerplads, men køres direkte
til smed og kontoret kontaktes. Miljøcontainer stilles
med åbne baglåger, så den ikke fyldes med vand.

Containernummer skal fremgå af kørselsrapport.
Container indeholdende jord må kun tømmes, hvis
jordseddel forefindes, eller andet er aftalt med
kontoret.
•

Ombytning

Hjemtagning
Containernummer oplyses til kontoret. Containerrapport udfyldes, underskrives af kunden og
afleveres til kunden. Kopi af rapport indsendes til
kontoret sammen med køreseddel. Container med
presenning skal ved levering/hjemtagning stilles med
presenning rullet frem eller til siden. Container med
affald der, ikke bliver aflæsset samme dag, stilles ikke
på containerpladsen, men skal straks aflæsses næste
morgen.

•

Generelt/Udstyr
Containerlastbil skal medbringe kost, skovl, hammer,
koben, fedtsprøjte/fedtpartron, net og tovværk til at
sikre affald under transporten. Nye vejkort eller opdateret GPS.
Mærket og klassificeret advarselstøj EN471; klasse 3
refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker, sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedssko.
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VOLUMEN
Transport af foderstoffer og granitter mv.
Bagerst i Chaufførhåndbogen findes i skrå hjørnelomme, telefonliste og oplysninger på broer og færger.
Hvor der er aftalt tom kørsel med kontoret, skal der udfyldes køreseddel med det samlede antal kørte tom kilometer. Der vil blive sendt en sms med KF nummer. Uden KF
nummer afregnes der ikke herfor.

Denne udstyrs liste indeholder minimumskrav til udstyr i
bilerne:

Ved kørsel af korn og skift til andet produkt, skal ladet fejes og rengøres helt, om nødvendigt vaskes. Evt. krav fra
kunden om urenheder vil blive faktureret vognmanden.
Alle færgebilletter skal sendes til kontoret, påført KF referencenr. Manglende færgebilag vil blive afregnet til listepris.
Såfremt bilen er kilometerafregnet, skal kilometeropgørelse medsendes hver uge.
Ved ventetid udfyldes kørerseddel med ankomst– og afgangstid inkl. den reelle arbejdstid. Der kan ikke afregnes
ventetid uden køreseddel.
Vi sender dig automatisk en afregning på baggrund af den
kørselsopgørelse, du sender ind hver uge. Du skal derfor
ikke sende os faktura, da den blot vil blive returneret.
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•

Kort over Danmark, Sverige og Tyskland.
(Geodætisk kort ikke GPS)

•

Veje kort, hvor sådanne er udleveret og påkrævet.

•

Skovl.

•

Kost.

•

Presenning til fuld afdækning af trailer.

•

Mærket og klassificeret advarselstøj EN471, kl. 3
refleksvest, sikkerhedsbriller, handsker, sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedssko.

•

Brobizz

•

Telefon.

•

E-mail tilslutning eller fax.

F O RUDDEDLASN
PR
NO
E LGSREA M
Uddannelse og træning - også for erfarne chauffører!
For DSV Transport er chaufføren og vognmanden
vores ambassadør hos vores kunder. Derfor ønsker
vi at øge den enkeltes kompetencer, således at vi altid har
de dygtigste chauffører i branchen - For vi ved at træning
og uddannelse er med til at gøre en forskel for vores kunder, hvor kvaliteten i det udførte arbejde er af afgørende
betydning for valg af leverandør.

Jobbank
Har du allerede i dag kørekørt til lastbil med anhænger,
men gerne vil tilknyttes kørsel indenfor bygge- og anlægsbranchen, så har du muligheden for at blive en del af DSV
Transports jobbank, som giver dig en unik mulighed for at
sikre dig arbejde hos en af de mere end 200 vognmandsforretninger, der allerede kører for DSV Transport A/S.

Samtidig vil DSV Transports omfattende uddannelsesforløb
for chauffører og vognmænd bidrage til højere kvalitet i
chaufførens arbejde, forebyggelse af uheld og smidig afvikling af krævende opgaver. Dette bidrager til en højere indtjening på den enkelte bil og derved skaber grobund for en
sund vognmandsforretning.

Hvorfor vælge DSV Transport A/S ?
Helt ærligt, så er der faktisk rigtig mange gode grunde til at
vælge at blive en del af DSV Transport.
Du kommer til at arbejde under ordnede forhold for en
virksomhed med mere end 40 års erfaring med transportopgaver, og her bliver du en del af fremtidens store byggeog anlægsprojekter. Da vi tilbyder en lang række forskellige
ydelser til vores kunder, vil du få indblik i mange af branchens spændende muligheder.

Drivers Academy er et af de nye tiltag med vognmandskonceptet. Med Drivers Academy har vi etableret samarbejde
omkring uddannelsesforløb og træning med uddannelsessteder, som sikrer branchens højeste faglighed. Drivers
Academy giver både nye og eksisterende chauffører og
vognmænd, muligheden for at dygtiggøre sig gennem kortere og længere uddannelsesforløb. Den enkelte vil med
disse uddannelser kunne optjene tilstrækkelig uddannelse
og kompetence, og derved kunne komme op til svendeprøve og derved få bevis for sine kompetencer.

Vi kører med tipsættevogne, blokvogne, kranbiler, krangrab biler, og containerbiler, så uanset hvilken type bil du
finder spændende, har vi mulighederne for at hjælpe dig
videre til et job hos en af vores mange dygtige vognmænd.
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KO N C E P T B I L
Konceptbil
DSV Transports konceptbilsprogram, omhandler i
høj grad branding og genkendelighed af selskabet,
både blandt kunder, men også i hele transportbranchen.

De vigtigste områder som sikrer dig en høj vurdering:
• Design følger vores konceptbil. Her vil vi belønne de
vognmænd som profilerer deres lastbil efter vores design.

En konceptbil er en hvid lastbil, som er dekoreret med
vores dekorationsprofil, og med over 40 konceptbiler på
gaden, er vi allerede langt mere synlige end for blot et par
år siden.

• Kører du loyalt for os igennem hele sæsonen belønnes
du med højere vurdering.
• Din anciennitet som vognmand er vigtig for DSV Transport, da rygraden af virksomheden netop består af erfarne vognmænd som med deres erfaring er med til at
bidrage til hjælpe den nye generation vognmænd i
gang.

DSV Transport tilbyder dekorering af biler til faste og loyale vognmænd, der til gengæld kommer med en hvid lastbil.
Hvorfor vælge en konceptbil ?
En væsentlig fordel ved at få dekoreret bilen, er at vi naturligvis belønner de vognmænd som aktivt er med at til
øge synligheden og genkendeligheden for DSV Transport
A/S.

• Er du yderligere med til at synliggøre værdien af samarbejdet mellem kunden og DSV Transport med f.eks.
hjertestarter, DSV Transport arbejdsbeklædning og er
du tilknyttet vores uddannelsesprogram vil du gennem
disse tiltag også opnå en højere status i pointfordelingen

En konceptbil giver naturligvis den enkelte vognmand det
maksimale antal point, når vognmanden skal placeres i en
af de 3 kategorier, ligesom vi har et særligt ansvar for beskæftigelsen af netop disse biler. For at få det maksimale
ud af brandingeffekten, tilstræber vi, at der altid er beskæftigelse til de konceptbiler vi har tilknyttet.
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MILJØ & SIKKERHED
Krav til chauffør og vognmænd

Miljø og sikkerhed
• Øge medarbejdernes miljøbevidsthed samt træne
og uddanne medarbejderne i forebyggelse af
miljøproblemer
• Overholde love og regler på miljøområdet

Med hjertet på rette sted… vi passer også på dit!
Hvert år rammes over 3500 danskere af hjertestop.
Statistikken siger, at 1 ud af 10 overlever. Som en del af
vores sociale ansvar og med mange biler dagligt kørende
på de danske veje, vil vi gerne være med til at rette op på
statistikken og gøre en forskel.

Krav til chauffører
Sikkerhed og arbejdsmiljø, ser vi med stor alvor på. Vi
stiller derfor høje krav til de mange chauffører, som
dagligt kører opgaver for DSV Transport.

Vi har derfor udviklet et koncept, hvor en række af vores
lastbiler er udstyret med hjertestartere. Chaufførerne i
bilerne har alle gennemgået førstehjælpskursus i brugen
af hjertestartere. Konceptet hedder ” Med hjertet på
rette sted… Vi passer også på dit”.

DSV Transport stiller krav til vognmænd og chauffører om
korrekt påklædning samt løbende efteruddannelse
indenfor sikkerheds- og miljøområdet.

DSV Transports miljøpolitik
Inddragelse af miljøhensyn er en væsentlig og naturlig del
af hverdagen. DSV Transport vil gerne sikre kommende
generationer et rent og alsidigt miljø.
DSV Transport vil derfor:
• Arbejde systematisk og veldokumenteret for løbende
miljøforbedringer med henblik på reduktion af
ressourceforbrug, spild og affald, herunder udslip af
C0₂
• Efterspørge miljøvenlige produkter og ydelser
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Notater:
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Roskilde
(Hovedkontor)

Lystrup

DSV Transport A/S

Trueholmvej 2

Gammel Marbjergvej 17

8381 Tilst

4000 Roskilde

Tlf: 70 22 21 24

DSV Transport A/S

Mail: post@dsvtransport.dk
Faktura: kreditor@dsvtransport.dk
www.dsvtransport.dk
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