
 
 

 

15 Flyttemedarbejder med og uden erfaring – 

Søges med udkørsel fra vores domicil i Odense 

 
På grund af travlhed og ny kundetilgang søger vi i Universal Flytteforretning A/S 

en flyttemedarbejder.  

 

Der er sjældent to arbejdsdage, der er ens hos os. Det er derfor vigtigt, at du er 

god til at begå dig blandt vores kunder, og at du kan udvise professionalisme – 

også i pressede situationer. 

 

Vi har følgende krav til vores kommende kollega: 

• Du har erfaring i montage, korrekt håndtering af værdifulde genstande samt 

(minimum Kategori B kørekort) 

• Du er fleksibel og pålidelig 

• Du er en teamplayer og en god kollega 

• Du har en god fysik  

• Du yder service i topklasse til vores kunder 

• Du taler og forstår dansk mundtligt såvel som skriftligt 

• Du har gyldigt EU kvalifikationsbevis 

• Du har gyldigt førerkort 

 

Du vil blive bedt om at vise din straffeattest. 

 

Vi tilbyder: 

• et afvekslende arbejde 

• velordnede arbejdsforhold 

• gode kollegaer. 

 

Jobbet ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige. 

 

Send din ansøgning, vedlagt CV og eventuelle udtalelser til job@universaltrans-

port.dk. Du er også velkommen til at ringe til vores Flyttekontor på 75841133 og 

høre nærmere om jobbet. 

 
Universal-gruppen består af 

flere selskaber, der beskæfti-

ger sig med transport, flyt-

ning, opbevaring og ejen-

domsadministration. 

 

Virksomheden blev etableret 

i 1991 som Universal Trans-

port & Flytteforretning. 

 

Universal-gruppen beskæfti-

ger sig med alle former for 

transport, flytning og opbeva-

ring for såvel private virksom-

heder som offentlige institu-

tioner. Derudover ejer grup-

pen en række ejendomme 

med lejemål for både virk-

somheder og private. 

 

Vognparken består af ca. 100 

køretøjer, og lagerkapacite-

ten udgør mere end 20.000 

kvadratmeter. 

 

Universal-gruppen vil opleves 

troværdig, og derfor er virk-

somhedens kerneværdier: 

• Fleksibilitet 

• Engagement 

• Rummelighed 

• Købmandskab 

 

Læs mere om os på www.uni-

versalflyt.dk 
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