
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvare-
selskab med en årlig omsætning på 2,8 mia. kr.

Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer vi kvali-
tetsfoderløsninger til konventionel, økologi og non-gm m.v. 
Samtidig investerer og engagerer Vestjyllands Andel sig i den 

grønne omstilling - under behørig hensyntagen til klima, 
vandmiljø, fossil reduktion og dansk landbrug.

 
Vestjyllands Andel har over 4.000 medlemmer
og beskæftiger flere end 250 medarbejdere.

I Vestjyllands Andel er vi altid på jagt efter dygtige 

talenter, der har lyst til at være en del af en dynamisk 

og innovativ grovvarevirksomhed.

Lige nu søger vi en chaufførelev, som får fornøjelsen 

af at gennemføre sin praktik i en af vores 19 lastbiler.

Har du lyst til en hverdag på de danske veje, har du 

sans for god transportservice, og er du opsat på at 

levere kvalitetsprodukter til danske landmænd i et 

efterhånden stort område af Jylland og Fyn?

Så er DU muligvis vores nye chaufførelev! 

En faglig uddannelse
Som chaufførelev bliver du en del af vores dygtige 

transportteam med reference til logistikchefen. Du får 

en kombination af teoretisk og praktisk uddannelse på 

skole og praktisk uddannelse i Vestjyllands Andel. 

Vores lastbilflåde består af fodertankbiler og combi-

biler, der hovedsageligt transporterer foder fra én af 

vores fabrikker og ud til landbruget.

Hos os vil du indgå som en del af et skiftehold og 

bidrage til, at Vestjyllands Andel er i konstant udvikling 

og klar til at møde fremtidens krav til transport af vores 

velkendte kvalitetsprodukter. 

Uddannelsen varer 3 år afhængig af din baggrund og 

er opbygget med 1/3 på skole og 2/3 i Vestjyllands  

Andel. Læs evt. mere på transportuddannelser.dk.

Hvem er du?
Du er ansvarsbevidst, løsningsorienteret og sætter en 

ære i at levere et godt produkt til vores mange trofaste 

kunder. Samtidig er du yderst motiveret for at tage en 

god, faglig uddannelse, som kvalificerer dig til en karriere 

inden for transportbranchen.

Sammen om praktisk innovation
Du bliver en del af en udviklingsorienteret virksomhed 

med højt til loftet. Vi står sammen om fælles mål, og vi 

samarbejder i i dagligdagen tæt med dygtige kolleger på 

tværs af organisationen. Vi er praktisk innovative og søger 

løsninger til gavn for kunderne. Det tror vi er årsagen til, 

at vi også fremadrettet vil være en foretrukken samar-

bejdspartner for dansk landbrug.

Sådan søger du jobbet:
Vi håber at have fanget din interesse og ser frem til

at modtage din ansøgning og CV via job@vja.dk mærket 

”Chaufførelev”. Har du spørgsmål til job eller uddannelse, 

er du velkommen til at kontakte logistikchef Karsten Thue 

Siem på tlf. 2338 9131.
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Er du Vestjyllands Andels nye...
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