
                                                                                                              
Jens Bloch Hansen 
 
Alder:  47 år (1968) 
Bopæl:  Holev v. Odense, Fyn 
Stilling:  SPF-chauffør Hvid Bil 
Ansat:  SPF Danmark A/S 
Civilstand:  Gift med Marlene, som er alternativ behandler.  
 Vi har 2 børn sammen, Aksel på 1 ½ år og Karl 
 på 0 år. Samt Sofie min datter på 16 år fra 
 tidligere ægteskab. 
 

Jeg er chauffør i SPF-Danmark, hvor jeg har været ansat 

siden 2004. Jeg er uddannet landmand. Jeg har arbejdet 4 

år med køer, 17 år på maskinstation i Odder. Det at 

servicere landmændene dag og nat, har jeg altid sat en  

ære i.  

Jeg kører en hvid Scania lastbil med en lukket jumbotrailer, som har 2 lag (etager), med plads til eks. 370 

grise á 30 kg. En hvid lastbil, er en bil, der kan flytte dyr med en bestemt sundhedsstatus, så de forbliver 

ved denne status mellem en sælger og en køber. 

Jeg kører i Danmark. Jeg har en god kontakt med bønderne – denne kontakt er vigtig for mig, da det 

skaber anledning til køb og salg af grise, mange gange så er samtalen også om hverdagens begivenheder. 

Man kommer tæt på kunderne og deres situationer. Mit motto er: Et smil og en frisk bemærkning, kan som 

regel klare det meste! 

Jeg har et par gange kørt en eksporttur til bl.a. Ukraine. Det er super spændende at se lidt andet. Det er 

bl.a. en af de gode ting ved SPF-Danmark, jeg får lov til at hjælpe, hvor jeg kan. 

En af de ting jeg værdsætter meget ved SPF-Danmark og især blandt chaufførerne er, at vi hjælper 

hinanden! Vi er f.eks. GPS´er for hinanden. Er der en ny chauffør, der skal ud til et sted, hvor vi ved, at der 

f.eks. er et udhæng, der stikker langt ud fra bygninger eller hvor pladsen er trang ved rampen, så sørger vi 

for at orientere kollegaen om dette. Det er med til at undgå unødige skader og med til at spare penge for 

landmanden og firmaet! 

I SPF Danmark har jeg gennem årene gennemgået kurser, der videreudvikler mig som chauffør – eks. 

kompetencekurser, SUS-kursus, brændstoføkonomisk kørsel, m.fl.  

I fritiden har jeg lidt bestyrelsesarbejde i Holev forsamlingshus samt Holev flaglag. Flaglaget blev stiftet i år 

af mig og nabokonen, da vi syntes, det kunne være dejligt, at der bliver flaget igennem byen ved bryllupper, 

runde fødselsdage m.fl. Resten af tiden bruger jeg på at vedligeholde min lastbil, kone og børn – 

rækkefølgen er ganske korrekt ifølge min kone!  
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