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DSV Transports vognmandskoncept
Vi er rigtig glade for, og stolte af at kunne introducere DSV Transports nye vognmandskoncept.

En del af vores nuværende chauffører, men sikkert også
mange af de chauffører der i fremtiden vil blive uddannet,
vil have et ønske om at blive selvstændig vognmand. Finanskrisen der rasede fra 2008, har gjort at det fortsat er
svært at etablere sig som selvstændig i transportbranchen,
men det vil DSV Transport også gøre op med.

Målene med at udvikle dette vognmandskoncept er flere;
transportbranchen har gennem de seneste år, oplevet en
regulær flugt blandt chaufførerne, og mange vognmandsforretninger står overfor et generationsskifte, uden at der
står nogen til at tage over.

Med branchens mest omfattende vognmandskoncept, og
gennem et unikt samarbejde med flere af vores leverandører, vil DSV Transport fremover kunne hjælpe unge driftige
vognmænd i gang med den forretning de drømmer om, lige
fra lastbil til regnskaber.

Som landets førende samarbejdspartner til entreprenørbranchen, ønsker DSV Transport at tage del i det sociale
ansvar, og vil styrke, rekruttere, og udvikle transportbranchens næste generation.

Med DSV Transport i ryggen, en helt ny lastbil, og masser af
gå-på-mod, vil langt flere unge kunne kaste sig ud i et eventyr som selvstændig, og vi er stolte over at kunne være en
del af denne rejse.

Vores koncept består af flere elementer, dels ønsker vi at
tiltrække, og uddanne flere chauffører – Danmark mangler
unge, dygtige chauffører, der kan sikre at landets vognmænd fortsat kan få biler på gaden – det gør vi med et program, hvor vores egne chauffører har påtaget sig en rolle
som mentorer for unge mennesker med diesel i blodet, og
følger dem på vej gennem chaufføruddannelsen.

Så gennem uddannelse, træning, og rekruttering vil DSV
Transport skabe en kultur, hvor vi sætter kunderne i fokus,
og gennem innovative løsninger, og dygtige chauffører og
vognmænd, fortsat kan være den foretrukne samarbejdspartner i branchen.

Er du allerede chauffør, men ønsker at køre for DSV Transport, kan du blive en del af vores jobbank, og få direkte adgang til mere end 200 tilknyttede vognmandsforretninger.
Vi sørger for at formidle kontakten mellem chauffør og
vognmand.

Med venlig hilsen
DSV Transport

Gennem vores store netværk af selvstændige vognmænd,
er det således vores mål at kunne tilbyde alle nyuddannede,
og etablerede chauffører et job i transportbranchen.

Adm. Direktør/CEO
Lars Saltoft Kristoffersen.
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CHAUFFØR
Drømmer du om at blive
chauffør eller chaufførlærling?
Som chauffør hos DSV Transport vil dine primære
opgaver være kørsel indenfor bygge– og
anlægssektoren, hvor du er med til at forme fremtidens
byggeri og infrastruktur.

på alle niveauer, ønsker vi med DSV Transports
mentorordning, at videregive til nye chauffører.
Mentorordningen giver dig både faglig og personlig
udvikling, samt et opstartsprogram med din egen mentor,
således at vi tager hånd om dig fra start til slut.

Din rolle som chauffør er væsentlig i forhold til alle
byggeriets etaper, da du f.eks. skal transportere råstoffer
til byggeriet, eller bortkøre materialer. Du bliver en vigtig
brik i et stort puslespil, hvor alle har et ansvar for at
tidsplaner overholdes. Du får kontakt til byggeformænd,
arbejdssjak og kollegaer fra branchen. Du bliver bekendt
med byggepladsregler, skiftende formænd, tidsfrister og
ventetider, alt sammen noget som kan give nogle
hektiske, lange, men også spændende arbejdsdage.

Har du lysten til at blive chauffør, men mangler kørekortet
og erfaringen, hjælper DSV Transport dig gerne i gang, og
du får derved muligheden for at blive en del af DSV
Transport Drivers Academy. Drivers Academy, er et
initiativ som DSV Transport har etableret i 2017 med fokus
på at uddanne og træne branchens næste generations
chauffører. Ved at blive en del af vores
uddannelsesprogram får du bl.a. viden om:

Vi kan garantere en udfordrende og afvekslende hverdag,
hvor ikke to dage er ens, og hvor du har frihed under
ansvar. I samarbejde med vores dygtige kørselsledere,
sendes du ud på forskellige transportopgaver i hele
landet. Du bliver bindeleddet mellem selskabet og
kunden, og som ambassadør for DSV Transport, er det
vigtigt at du har et godt humør, er hjælpsom og
løsningsorienteret.

•
•
•
•
•

Hvilke muligheder der er i branchen
Hvilke typer biler der køres med
Hvordan hverdagen er for chauffører
Regler og lovgivning
Kunde- og leverandørkontakt

Så har du lysten, viljen og gå-på-modet, men ikke jobbet,
så kontakt DSV Transport og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Du får mere end 400 chaufførkollegaer, hvor mange har
over 20 års erfaring i faget og bag rattet. Chaufførens
mangeårige erfaring og indgående kendskab til branchen
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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 kørekort 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.

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 ?
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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VOGNMAND
Bliv en del af DSV Transport familien
Som vognmand hos DSV Transport bliver du en del
af mere end 200 eksterne vognmænd og kollega
til over 400 chaufførkollegaer i Danmark.

Aftalerne vil gøre det nemmere for dig som ny vognmand
at starte op og samtidige blive en del af vores vognmandskoncept med alt hvad dette indebærer.

Hos DSV Transport, som omsætter for mere end 700 mio.
kr., hersker der ordnede arbejdsforhold med overenskomster, kontrakter og forsikringer. Vi er medlem af DI Transport under Dansk Industri og af Dansk Transport og Logistik (DTL) under Dansk Erhverv. DSV Transport sidder med
i udvalg og præger arbejdet med at udvikle transportbranchen, nu og i fremtiden.

Hos DSV Transport er der flere styrker som du som vognmand vil kunne drage fordel af:
Nem administration
Med 60 ansatte sørger vi for, at du kan koncentrere dig
om at drive din vognmandsforretning ved at tilbyde afregning og fakturering af kunder. Derudover skal du ikke selv
sørge for at finde dine kunder, da vores salgsorganisationer håndterer dette for dig.

Med mere end 40 års erfaring og gennem fire årtier med
blandt andet oliekrise, kartoffelkur, byggekrise har vi været den fortrukne transportparter på titusindvis af opgaver, alt sammen fordi vi sammen med vognmanden, ved
hvad der skal til for at drive en god vognmandsforretning.

Kørselsplanlægning
Gennem effektiv kørselsplanlægning af mere end 400 biler
dagligt skabes der høj udnyttelse af bilerne.
Mulig tilknytning til mentor
Vi har mentorer blandt vores erfarne vognmænd som står
klar til at give dig råd og vejledning om hvordan du kan få
en god og sund vognmandsforretning.

Hos DSV Transport vil du få adgang til fordelagtige samarbejdsaftaler f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•

Brændstofaftale med høj rabat uden depositum
Opstartspakke med lastbil + anhænger/trailer
Dækaftale
Uddannelse og mentorordning
Arbejdstøj
Telefoniaftale
Øvrige indkøbsaftaler
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Hvordan kan vi hjælpe dig?
Ønsker du at starte vognmandsvirksomhed ?
For at blive en del af vognmandskonceptet skal du
have styr på følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Er du allerede vognmand, men ønsker at blive en del af
DSV Transport?
DSV Transport kan altid bruge flere dygtige vognmænd.
Som vognmand hos DSV Transport får du på lige fod med
vores øvrige vognmænd, muligheden for at drage fordel af
de mange fordelsaftaler, som vi har indgået med en lang
række leverandører. Programmet forbedres og udbygges
hele tiden i takt med udviklingen.

Vognmandsuddannelse og –tilladelse
Oprette din virksomhed
Beslutte hvilken type kørsel du ønsker at køre
Lastbil + anhænger/trailer
Revisor
Forsikringer
Finansiering og budget for din virksomhed

Så har du allerede en vognmandsforretning og ønsker at
blive en del af DSV Transport mange fordele som vognmænd i et stort fællesskab, så kontakt os, og bliv del af en
succes…

DSV Transport hjælper gerne dig som ønsker at starte op
som selvstændig vognmand og har derfor samarbejdsaftaler på alle ovenstående områder. Vores samarbejdspartnere tilbyder dig fordelagtige vilkår som gør dig i stand til at
få succes allerede fra første dag.

Ring på 47 52 47 00 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.
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FORDELSPROGRAM
Guld, sølv og bronzevognmand
Hos DSV Transport, er vi glade for alle vores vognmænd, men via en opdeling i kategorier, har vi muligheden for at belønne de vognmænd, som tilbyder os
nogle af de ydelser, som er vigtige for at gøre os til entreprenørbranchens foretrukne samarbejdspartner.

Grupper og fordele:
• Guld-gruppen er for vognmanden, som har dedikeret
sit fulde samarbejde til DSV Transport og som er med
til at gøre en forskel for DSV Transport synlighed og
professionalisme. I denne gruppe får du de bedste fordele på vores samarbejdsaftaler og antal af kørselsdage.

På den måde kan du som vognmand selv være med til at
afgøre, hvorvidt du skal køre som Guld, Sølv eller Bronze
vognmand, og dermed hvilken del af vores fordelsprogrammer du kan drage fordel af.

• Sølv-gruppen er for vognmanden som også dedikerer
sit samarbejde til DSV Transport og som er en fast samarbejdspartner for DSV Transport. Der kan være forskellige årsager til at vognmanden ligger i sølv, da det
afhænger af om der er områder som vognmanden selv
vælger fra. I denne gruppe vil du kunne få andel i udvalgte dele af samarbejdsaftalerne og antallet af kørselsdage.

Ud fra en række kriterier som er vigtige for DSV Transport
og vores kunder, bliver du tildelt point, og vil herefter blive
placeret i en af de 3 kategorier, og står du med ønsket om
at gøre det endnu bedre, vil du altid kunne få oplyst hvad
der skal til.
Pointfordelingen sker efter nøje segmentering af alle tilknyttede vognmænd og afgøre hvilke fordele du opnår i
gruppen.

• Bronze-gruppe er for dig som søger en seriøs samarbejdspartner, men også ønsker at køre for andre vognmænd. Såfremt du vælger denne løsning har du ikke
mulighed for at få andel i vores samarbejdsaftaler, men
vil blive løst tilknyttet kørsel i DSV Transport.
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Konceptbil
De vigtigste områder som sikrer dig en høj vurdering:

DSV Transports konceptbilsprogram, omhandler i
høj grad branding og genkendelighed af selskabet,
både blandt kunder, men også i hele transportbranchen.

• 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 50 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 at 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 selvfølgelig belønner de vognmænd som aktivt er med at til
øge synligheden og genkendeligheden for DSV Transport.

• 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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SAMARBEJDSPARTNERE
Lastbilleverandører

Forsikring

Brændstof

Uddannelse

Finansering

Arbejdstøj

Dæk

Indkøb

Revisor

Telefoni
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DSV Transports brændstoffordele
Da udgifterne til diesel, udgør en væsentlig del af bilens samlede økonomi, har DSV Transport naturligvis
også fokus på at kunne tilbyde vores tilknyttede vognmænd,
de optimale vilkår på dette område.
Således tilbydes vores vognmænd en lukrativ brændstofaftale, som skal være med til at minimere vognmændenes omkostninger mest muligt.
Aftalen sikrer bilerne adgang til et stort antal stationer over
hele landet, samt i Norden, og udover en høj grundrabat på
listeprisen, tilbydes vognmænd i guld- og sølvsegmentet,
ligeledes en ekstra rabat, som udbetales halvårligt.
Forbruget modregnes i den enkelte vognmands kørsel, med
betalingsbetingelserne løbende måned + 30 dage, og hvert
år, sætter DSV Transport sig til forhandlingsbordet, med det
formål at sikre vores vognmænd de bedste rabatter.
Her på siden ses vores samarbejdspartnere på brændstof.
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I 25 år har Volvo FH sikret vognmændenes profitabilitet samt chaufførens sikkerhed og
køreglæde. Med den rette lastvogn, de rette serviceydelser og det rette støttenetværk
kan du nedbringe dine ejeromkostninger og dermed drive indtjeningen i vejret.
Volvos lastvogne og serviceydelser er designet til at nedbringe dine brændstofudgifter,
forbedre driftstiden og øge din produktivitet. Vores uovertrufne kundesupport og
sikkerhedsfunktioner er standardudstyr – fra første til sidste kilometer.
Se mere på www.volvotrucks.dk
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Tegn abonnement med det største
teleselskab i Norden….
Telenor har i mange år haft et godt samarbejde
med DSV Transport med levering af mobiltelefoni til de mange vognmænd som kører for DSV
Transport. Vi støtter selvfølgelig også op om
Vognmandskonceptet, med gode priser på mobilabonnementer.
Kontakt DSV Transport på 47 52 47 00 og hør
hvordan vi kan hjælpe dig.

Mobil Corporate Fri tale
Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Fri tale og sms fra Norden og EU til DK,
Norden og EU er inkluderet

Fri tale og sms fra Norden og EU til DK,
Norden og EU er inkluderet

Fri tale og sms fra Norden og EU til DK,
Norden og EU er inkluderet

Tale og sms fra DK til Norden, EU og
resten af verden er ikke inkluderet

Tale og sms fra DK til Norden, EU og
resten af verden er ikke inkluderet

Tale og sms fra DK til Norden, EU og
resten af verden er ikke inkluderet

Ingen opkaldstakster

Ingen opkaldstakster

Ingen opkaldstakster

3GB data
(Hvoraf 3GB kan bruges i Norden & EU)

10GB data
25GB data
(Hvoraf 10GB kan bruges i Norden & EU) (Hvoraf 10GB kan bruges i Norden & EU)

70 pr. md.*

85 pr. md.*

100 pr. md.*

Tilvalg til Pakke 1

Tilvalg til Pakke 2

Tilvalg til Pakke 3

1 stk. data sim = 5,00 kr. pr. md.

1 stk. data sim = 5,00 kr. pr. md.

1 stk. data sim = 5,00 kr. pr. md.

* priser gælder pr. 01. april 2019 (Forbrug fra DK til Norden og EU kræver tillægsabonnement.) Yderlige vilkår gælder, kontakt DSV Transport
for at hører nærmere.
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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

Tlf: +45 47 52 47 00
Mail: post@dsvtransport.dk
Fak tura: kreditor@dsvtransport.dk
www.dsvtransport.dk
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