
 
 
KP Logistik - це сімейний бізнес у третьому поколінні, історія компанії налічує понад 60 років. 
Маючи загалом 220 вантажних автомобілей та понад 400 співробітників, ми цілодобово 
працюємо для наших клієнтів. За час співпраці з нашими давніми клієнтами з роздрібної 
торгівлі продуктами харчування регіональні дистриб'юторські перевезення стали нашою 
найсильнішою сферою бізнесу. Здійснюючи щодня доставки у понад 800 супермаркетів,  ми 
доказуємо, що ми є абсолютними професіоналами у цій сфері. У 2020 році ми також успішно 
зарекомендували себе у міжкордонному транспортуванні LNG (зріджений природний газ). Ми 
постачаємо нашим клієнтам LNG на заправні станції для вантажного транспорту і, таким чином, 
робимо свій внесок у те, що все більше транспортних компаній переводять свої автопарки на 
більш екологічно чисті вантажівки, що працюють на LNG. Маючи в цілому 110 вантажівок, що 
працюють на газі, ми володіємо одним з найбільших автопарків на LNG в Німеччині. Окрім 
зниженого шуму двигуна, ми особливо пишаємося тим, що ми оберігаємо цим навколишнє 
середовище.  

Для місця розташування Stavenhagen ми шукаємо: 

Водія вантажівок / водія бензовозів (згідно ADR - Європейська угода про міжнародне 
дорожнє перевезення небезпечних вантажів) (ч/ж/і) для місцевих та міжнародних 

перевезень 

Наша пропозиція: 

 постійний трудовий договір  

 покриття витрат на модулі та продовження терміну дії посвідчення водія/картки водія 

 своєчасна виплата зарплати 

 премії та накладні видатки 

 сучасний автопарк, що працює на зрідженому природному газі  

 індивідуальне навчання 

 при необхідності можна орендувати кімнати для водіїв 

Ваші завдання: 

 поставки на заправні станції LNG в Німеччині (зріджений природний газ). 

 завантаження на портових терміналах в сусідніх з Німеччиною країнах  

Ви володієте: 

- посвідченням водія класу CE з картою водія 95 
- ліцензією ADR для бензовозів 
- готовністю до міжнародних перевезень  
- готовністю працювати позмінно 

Ви зацікавились? Тоді ми чекаємо на Вашу заявку на електронну пошту bewerbung@kp-
logistik.de або на сайті kp-logistik.com/career. У разі виникнення питань звертайтеся, будь ласка, 
до нас. 

Контакт:
Пан Борович (Borowicz) (D, PL, EN) 
тел. +49 (0)33234 20911 

KP Logistik Stavenhagen GmbH 
Preetzer Straße 1, 17153 Stavenhagen
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