
Rekryt



Mitä alkaisin tehdä isona

Mietityttääkö? 

Mitäpä jos tulisit töihin kuljetusalalle?

Me täällä Peura-Transilla etsimme joukkoomme uusia
ammattitaitoisia kuljettajia tilausrahtiliikenteeseen



Mitä me sitten tarjoamme Sinulle
•

Sitäpä juuri, kuljetusammattilaisen puuhaa. 

Ja me kuljetamme sinne minne asiakas kulloinkin haluaa eli 
tilausrahtiliikenteessä reitit ja aikataulut vaihtelevat tilanteen 
mukaan.

Kalustoakin löytyy moneen lähtöön, mutta pääasiassa 

liikennöimme HCT yhdistelmillä.



Entäs henkilöstöasiat sitten?

• Me ”Peuralaiset” eli noin 80 kuljettajaa ja 15 toimihenkilöä 
ympäri Suomen kirjaimellisesti pidämme pyörät pyörimässä 
yötä päivää

• Meille on tärkeää se että jokainen voi ylpeästi olla osa tätä 
porukkaa

• Ja tietenkin se että jokainen jaksaa ja voi hyvin sekä töissä että 
työajan ulkopuolella

• Tarjoamme työehtosopimuksen mukaisen palkan

• Ja lisäksi henkilöstöedut jotka kestävät                            
vertailun eivätkä häviä samalla kun                                  
perävalot lakkaavat näkymästä



1. liikuntaetu

Pistä jumppatossut jalkaan tai painu punttisalille 
rautaa rääkkäämään. Kaikki liikunta käy! Me 
työantajana tarjoamme sinulle liikunnan iloa 
400,- eurolla joka kalenterivuosi. 



2. Verkkokoulutusympäristö

Meillä on kaikille työntekijöillemme avoin netti 
verkkokoulutusympäristö. Sieltä löytyy sekä 
ammattipätevyyttä lisäävää koulutusta mutta myös 
muuhun elämänhallintaan ja yleiseen työhyvinvointiin 
liittyvää hyödyllistä ja mielenkiintoista materiaalia.



3. palkkiorahasto
Meillä on työntekijöiden hallinnoima palkkiorahasto johon 
varat tulevat suoraan tehdyn tuloksen kautta. Näin pääset itse 
vaikuttamaan omalla työlläsi tulokseen ja sitä kautta 
palkkiorahaston suuruuteen. 

Rahastoon kertyneitä varoja voi sitten sijoittaa tai nostaa 
omien tarpeidensa mukaan.



4. Paras työkaveri-äänestys

Meillä on parhaillaan menossa Paras työkaveri-äänestys 
jossa jokainen saa osallistua ja äänestää mielestään 
mukavinta, reiluinta, avuliainta tai ihan millä tavalla vaan 
parasta työkaveria. Me-henki ja mukavat työkaverit ovat 
monen harmaan työpäivän pelastus. 

Parhaaksi työkaveriksi äänestetty työntekijä saa tietysti 
positiivista palautetta ja hyvää mieltä mutta myös 
tuntuvan 1.500,- rahallisen palkkion.



5. Vapaa-ajan tapatumavakuutus
Viimeisimpänä mutta ei suinkaan vähäisimpänä yhtiöllä on 
työntekijöilleen vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturma vakuutus 
joka turvaa sinulle kahden vuoden ansiot vapaa-ajalla 
sattuneesta tapaturmasta. Tämä on aika kova juttu! 

Vakavissa tapaturmissa kuntoutumisaika voi helposti olla useita 
kuukausia, milloin töihin ei voi palata ja tulojakaan ei enää tule 
mistään. Silloin on iso asia ainakin se, että tulotaso säilyy.



Alkoiko kiinnostaa?

Sitten ei muuta kuin puhelimen kampeen kiinni tai vikkelästi 
sähköpostia liikkeelle. Lisätietoja avoinna olevista tehtävistä 
antaa

Toimitusjohtaja Kari Sorjonen

Puh 044 732 6516

kari.sorjonen@peura-trans-com

Kotimaan liikennepäällikkö Jukka Heikkinen

Puh. 044 732 6512

jukka.heikkinen@peura-trans.com

Pidetään pyörät pyörimässä jatkossakin!
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