
 

CHAUFFØR SØGES 

Jobbeskrivelse 
Vi har travlt, derfor søger vi chauffører til taxa- og flexkørsel i Aalborg og Hobro området.  

Vi søger kollegaer til at varetage opgaver som lægekørsel, skolekørsel, taxakørsel, buskørsel, kørsel for NT 
samt aktivitetskørsel. 

Du vil træde ind i en spændene hverdag, hvor der altid er rig mulighed for udvikling og udfordringer. Terndrup 
Taxa & Turistbusser A/S er en virksomhed, hvor vi er vores ansvar bevidst og ved at, hvis uforudsete 
ændringer har det store konsekvenser for vores kunder. Derfor er det vigtigt at vores nye kollega er 
mødestabil og klar på at påtage sig det ansvar. 

Da vi er en dynamisk virksomhed, er der mulighed for at tilpasse det aftalte antal timer efter dit ønske. Så 
uanset om du ønsker fuldtid, deltid eller en mulighed for at tjene ekstra en weekend i ny og næ, skal du ikke 
tøve med at kontake os.  
 
Om dig 
Vi ser gerne at du er udadvendt, har gode samarbejdsevner og god situationsfornemmelse. Men vigtigst af alt, 
sætter du en ære i at være med til at løse opgaverne til størst mulig tilfredshed for kunderne.  

Derfor har vi behov for at du er tillidsvækkende og har en positiv og professionel attitude. 

Det er vigtigt for os at levere en service, der er over det forventede, derfor forventer vi også det af dig. 

Det er en klar fordel, hvis du allerede har kørekort til taxa, bus eller begge dele. Såfremt du endnu ikke har 
erhvervet dig dette, men stadig finder jobbet interessesant er du velkommen til at kontakte os, så kan vi tage 
en dialog herom.  
 
 
Om os  
Terndrup Taxa & Turistbusser A/S er et af Nordjyllands største transportselskaber. 

Vi beskæftiger omkring 230 medarbejder og har mere end 220 enheder på hjul. Hovedkontoret er beliggende i 
Aalborg – med afdelinger i Terndrup, Viborg, Randers og Struer.  

Terndrup Taxa & Turistbusser yder alle former for personbefordring, herunder turistkørsel i ind- og udland, 
kørsel i stor liftbus, VIP-bus samt kørsel i dobbeltdækkerbus. Ydermere udfører vi taxakørsel, kørsel i minibus 
samt kørsel i skolebus. 

I vores hverdag gør vi alt for at levere god og sikker befordring, hvor kunden er i centrum, således de får en 
positiv oplevelse udover det forventede. 

Vi ønsker at sikre en stabil og fleksibel arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder og arbejdsmiljøet er i 
centrum. 
 
Venligst send din ansøgning til job@terndruptaxa.dk eller ring til os på telefon 98 33 58 00.   
Vi ser frem til at høre fra dig. 

https://terndruptaxa.dk/turistbusser/
https://terndruptaxa.dk/liftbus/
https://terndruptaxa.dk/vip-bus/
https://terndruptaxa.dk/dobbeltdaekkerbus/
https://terndruptaxa.dk/taxa-koersel/
mailto:job@terndruptaxa.dk

