
Chauffører til transport af levende grise 
SPF-Danmark har behov for dygtige fastansatte chauffører i Syddanmark. 

SPF-Danmark kører med avlsdyr og smågrise på 7 og 30 kg. En SPF-bil er indrettet med fokus på 
smittebeskyttet transport, dyrevelfærd og hygiejne.  

Alle vores chauffører kører som udgangspunkt ud fra egen bopæl, men der må påregnes enkelte 
overnatninger i bilen efter aftale med planlægningen. Løn- og ansættelsesvilkår ifølge 
overenskomsten på området med 3F samt lokalaftale.  

Du kommer i grundig oplæring ved en erfaren SPF-chauffør. 

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du kan se dig selv i at: 

• Håndtere og køre med levende grise 
• Køre i moderne biler 
• Snakke med kunder og ta’ et ansvar 
• Have et tæt samarbejde med administrative kolleger 

   Som chauffør i SPF-Danmark forventer vi, at du: 

• Er omhyggelig og ordentlig med dit arbejde 
• Er bevidst om hvad en tilfreds kunde betyder 
• Har kørekort C + E og gerne erfaring med håndtering af store køretøjer 

For at kunne køre med levende dyr skal man have et kompetencebevis til dyretransport. Det er en 
fordel, hvis du har det, men ingen betingelse for at søge stillingen. 

Vi kan som virksomhed tilbyde dig: 

• Fast arbejde med stor grad af frihed under ansvar 
• Gode kollegaer 
• Et job i en virksomhed med en høj medarbejdertilfredshed  
• Ordnede forhold 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Uve Frank-Jessen på tlf. 20883000. 

Tiltrædelse snarest muligt. 

Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag til jsv@spf.dk 

 

SPF-Danmark er en selvstændig virksomhed under Danish Crown med hovedkontor i Vejen.  
SPF-Danmark består af SPF-Danmark og Dansk Grisetransport. Vi er 230 medarbejdere, heraf 180 
chauffører.  

SPF-Danmark er Danmarks største handelsvirksomhed for levende grise - og verdens største transportør af 
levende grise. Handel og transport af grise sker hovedsageligt mellem danske landmænd. En del sælges og 
transporteres til udenlandske købere. Dansk Grisetransport forestår transport af grise fra landmænd til 
danske slagterier. Se mere på www.spf.dk  
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