ejet af lokale
vognmænd

Få en hverdag fuld af frihed

- bliv chauffør eller vognmand hos Taxa Syd

ejet af lokale vognmænd
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www.taxasyd.dk

Taxa Syd – vi dækker
hele Fyn, Fredericia
og Kolding
Taxa Syd er et driftssamarbejde, ejet af
lokale vognmænd, som dækker hele Fyn
samt Fredericia og Kolding. Siden 1922 har
vi hjulpet kunder med at komme fra A til B.
Vi modtager bestillinger fra kunder i hele
området og vores chauffører dækker både
lokale områder, og i hele vores geografiske
bredde.
Vi håndterer bestillinger sikkert og
effektivt, så vores kunder er garanteret en
god oplevelse. Bestillingscentralen ligger i
Odense, hvor alle bestillingerne behandles
af yderst erfarent og dygtigt personale, så
vores chauffører og vognmænd kan yde
den bedst mulige service.
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God løn i en spændende
hverdag anno 2022:
✔ Basisløn på 24.200 kroner,
fultidsansat
✔ Bonus på 48 % af al omsætning over
54.000
✔ Særlig opsparing på 4 %

Bliv chauffør

✔ Pension udgøres af 8 %
fra arbejdsgiver samt 4 %
egenopsparing
✔ Feriepenge på 12,5 %

Der er mange gode grunde til at blive
chauffør hos Taxa Syd. Jobbet som chauffør
giver en hverdag med frihed under ansvar.
Hos os er ikke to dage ens, og hverdagen er
præget af møder med mennesker og stor
køreglæde. Bilen er til rådighed i 12 timer i
døgnet, som i høj grad giver vores chauffører
mulighed for at planlægge deres egen tid.
Vores chauffører er ansat under
overenskomst i ATAX Arbejdsgiverforening
og 3F Transport. Det er med til at sikre en
god løn og sikkerhed i hverdagen. Ud over en
fast grundløn er vores chauffører også en del
af en bonusordning og en særlig opsparing.
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✔ 5 ugers ferie samt 6 ferie-fridage
✔ Vi sørger for arbejdstøj

T: 77 66 44 44
www.coloursign.dk

AMU-Fyn er...

www.taxasyd.dk

MERE END BARE UDDANNELSE
Det er vejen til udvikling

Vi står klar til alle opgaver....
Ærø-Færgerne, Mona W. Madsen:

”AMU-Fyn er imødekommende og en god
medspiller…”

Ærø Turistfart:

.

Danske Fragtmænd A/S, Mette Nybo Hald: Jonas Hlynsson:
”Stor ros til de fagligt kompetente

Bergholdt A/S:

”Det har været en rigtig stor hjælp, at
AMU-Fyn har hjulpet med kontakten til
virksomheden.”

”AMU-Fyn er en kreativ samarbejdspartner,
som matcher vores ønsker til udvikling af
uddannelser.”

Har I behovet? - så er vi klar!

•
•
•
•

Energirigtig kørsel
Uheldsforebyggelse
Køreteknisk anlæg
Og meget mere...

Kontakt for mere information:
Specialkonsulent
Karin Kjerside Sørensen
Tlf. 22 10 41 11
kks@amu-fyn.dk

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70
Parallelvej 5 • 7000 Fredericia

Vi uddanner folk

www.amu-fyn.dk
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Bliv vognmand hos et
lokalejet taxaselskab
Som selvstændig vognmand hos Taxa Syd
får du mange fordele i en hverdag, som
i høj grad er præget af selvstændighed
og køreglæde. Vi har den bedste
tilgængelighed og den bedste service.
Det betyder meget for vores kunder i hele
Region Syddanmark – og dermed også
meget for din indtjening. Hos Taxa Syd
udnytter vi altid vores biler lokalt – til gavn
for både dig som vognmand og for vores
kunder.
Som ny vognmand får du adgang til et af
de bedste og nyeste vognanlæg: Frogne
Bridge med TomTom-navigation. Bilerne
pakkes i vores eget folie, så du får alle
fordelene ved fællesskabet. Vores revisorer
i Beierholm hjælper med oprettelse af eget
selskab og ansøgning til Færdselsstyrelsen.

Odense afd. Tlf.: 6615 8555 · www.beierholm.dk

Ove Gjeddes Vej 14, DK-5220 Odense SØ
Tel. 66 15 88 88 • info@langejorgensen.dk
www.langejorgensen.dk
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Branchens bedste
vilkår hos Taxa Syd
Her finder du ingen lang
bindingsperiode. Vi har
almindelig opsigelse på
6 mdr. og depositum på
25.000,- kroner.

Du kan lease din bil hos os
Vores eget selskab, Cabital, står for alle
vores leasingaftaler, og herigennem
tilbydes også serviceaftale på bilen på op til
500.000 km.

Store aftaler giver store fordele

Gør som Taxa Syd og flere visionære
nordiske mobilitetsudbydere, vælg
Frognes stabile og sikre løsninger!
Frognes systemer giver chauffører og vognmænd overskud
til gode kundeoplevelser og stressfrie arbejdsdage.

www.frogne.dk

Hos Taxa Syd har vi aftale med auto-,
arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring,
så du ikke skal bekymre dig. Vores store
brændstofaftale med Circle K samt aftale
med Lange Jørgensen om montering af
anlæg letter i hverdagen.
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Med Taxa Syds app kan kunderne
nemt og bekvemt bestille taxa på
deres smartphone. Der er flere fordele
ved at bruge vores bestillings-app,
hvor kunder bliver prioriteret først og
springer køen over. De behøver heller
ikke spekulere på, hvilken gade de
står på. Gennem GPS-lokation kan du
som chauffør altid finde frem til deres
præcise placering. Kunderne har også
mulighed for at følge din placering og
se, hvor langt du er fra dem.

B2B-Profilering i højeste kvalitet

www.dansk-firmagaver.dk

• 18006 • www.jsdanmark.dk

Adgang til endnu
flere kunder

