
 

 

Merkezi Koblenz'de bulunan aile şirketimiz Zickenheiner 1928 yılından beri faaliyet göstermektedir. 100 

e yakın otobüsüyle Koblenz, Neuwied, Hunsrück ve Westerwald(Mosel) faaliyetlerini sürdürüyor. 

Herzaman; Yolcularımızla iyi ilişkiler kurabilen, onların güvenliğini ve rahatım düşünen, küçük takımlarda 

çalışmayı seven, almanca anlaşabilen, yolcularla ve arkadaşlarıyla iletişime önem veren çalışanlar 

aramaktayız. 

Zickenheiner Firmasında şöfor olarak çalışanları iyi bir maaş, güvenli bir iş, güleryüz ve iyi bir gelecek 

bekliyor. 

 

Aşağıda  belirtilen şehir ve bõlgelerde tam veya yarım gün çalışacak bayan veya bey işçiler arïyoruz: 

▪ Cochem şehri için otobüs şöförleri 

▪ Urbach/Dierdorf/Puderbach (Kreis Neuwied) bölgesi için otobüs şöförleri 

▪ Neuwied şehri için otobüs şöförleri  

▪ Koblenz bölgesi için otobüs şöförleri  

▪ Boppard-Buchholz (Rhein-Hunsrück-Kreis) bölgesi için otobüs şöförleri  

Ayrıca Koblenz'de ağır vasıta şöförlüğü için çıraklık eğitimi. 18 yaşını dolduran çıraklar yolcularını güvenli 

olarak gidecekleri yerlere ulaştırırlar. Trafik konusunda her türlü bilgi, planlama, bilet, bağlantı/aktarma 

ve kedi kullandığı araba hakkında çok iyi bir bilgi sahibi olurlar. Zickenheiner Firmasında geleceği olan bir 

meslek öğrenilir. Çıraklık eğitimi Ağustos ayında veya kararlaştırılan bir tarihte başlar. Otobüs şöforluğu 

mesleği konusunda daha geniş bilgiyi Almanya Federal Otobüscüler Birliğinden (Bundesverband 

Deutscher Omnibusunternehmer) alabilirsiniz. 

Sizlere sunduklarımız: 

- Kanunlar ve toplu sözleşmelere bağlı kalarak hak ettiğiniz iyi bir Maaş. (Landestariftreuegesetz, 

VAV-Tarif) 

- başarılı randıman için extra ödeme 

Güvenilirlik: Seferleri uzun vadeli ve güvenli olarak planlıyoruz. Göreviniz ve çalışma saatlerini net olarak 

bildirilir. 



Yeni bir başlangıç: 

Yeni bir şeye ilgi duyuyormusunuz? Şimdiye kadar hiç otobüs sürmemiş olsanız bile bizde 

başlayabilirsiniz. Ehliyet masrafınızı üstleniyoruz. Sürücü belgenin uzatmak istiyorsanız gerekli eğitimi 

ödüyoruz. 

Güçlü bir araba filosu: 

Aralarında Diesel-Hybrid arabalarında bulunduğu modern bir Otobüs filosuna sahibiz. 

 

İşe alıştırma: 

Yeni işe aldığımız çalışanımıza deneyimli bir çalışanımız küçük ve büyük sorularında daim yardımcı 

olacak. 

İyi bir işyeri atmosferi: 

Hertürlü sorularınız için kapımız daima size açık ve dinlemeye hazırız. Birlikte çalışmayı ve karşılıklı 

konuşmayı seviyoruz. Birlikte yolcularımıza en iyi servisi sunmak istiyoruz. 

 

Perspektif: uzun zaman birlikte çalışabileceğimiz Otobüs Şöförleri arıyoruz. Bunun için size güvenli bir iş 

teklif ediyoruz. 

Şayet bizimle çalışmak isterseniz lütfen Genel Müdürümüz Dirk Zickenheiner  ile irtibata geçiniz. 

Müracaatlarınızı posta ile Zickenheiner GmbH, Friedrich-Mohr-Strasse 10, 56070 Koblenz adresine 

gönderebilirsiniz. 

Lütfen dikkat: İş başvurunuz ile ilgili bilgiler kaydedilecektir. Şayet işe alınmazsanız kanunların emrettiği 

gibi bilgileriniz silinecektir. 

İş başvurularınızı bekliyoruz. 

Bağlantı kurulacak kişi: 

Geschäftsführer Dirk Zickenheiner  

 


