Piotr Holland
Dane osobowe
Imię i nazwisko

Piotr Holland

Adres

Armi Karjowej14, 25-985 Kraków

Numer telefonu

06515645

E-mail

twojemail@gmail.com

Data urodzenia

12-04-1984

Prawo jazdy

A, AM, B, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

Profil
Skoncentrowany, zorganizowany kierowca z doskonałym rekordem bezpieczeństwa i wieloletnim
doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów dla uznanych firm. Najlepsze umiejętności
prowadzenia pojazdu. Dogłębnie zapoznał się ze wszystkimi federalnymi i federalnymi
wytycznymi bezpieczeństwa, w tym przepisami dotyczącymi niebezpiecznych ładunków i płynów
luzem. Znakomity kierowca, który planuje wycieczki w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Świetne umiejętności komunikacyjne, przyjazne i profesjonalne zachowanie przez cały czas.
Zawsze na bieżąco ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Potrafi wspinać się po drabinach
cystern, pracować na podwyższonych wysokościach, podnosić i przenosić przedmioty o wadze
do 100 funtów. Zna podstawowe istotne mechaniki samochodowe, potrafi rozpoznawać
problemy z pojazdem i odpowiednio je rozwiązywać na czas.

Doświadczenie zawodowe
Kierowca C+E

wrz 2013 - lip 2018

DELVAR, Kraków
Służył w zespole odpowiedzialnym za rozładunek paczek i ładunku z samolotów towarowych.
Nauczył się prawidłowej postawy i technik podnoszenia, aby uniknąć obrażeń podczas obsługi
ciężkich przedmiotów. Osiągnięto wyjątkową ogólną wydajność na tej pozycji.
Dostarczał płynny fracht do lokalizacji na terenie całego kraju.
Studiował i przestrzegał przepisów regulujących prawidłowy transport materiałów płynnych, w tym
propanu i bezwodnego amoniaku.
Przez cały czas utrzymywał pojazdy w odpowiednich warunkach czystości i naprawy.
Zapewnił zwiększona wydajność dostaw dzięki przestrzeganiu harmonogramu i zapewnieniu
bezpiecznej jazdy.
Kierowca C+E

mar 2012 - kwi 2013

ROBOCOP, Kraków
Dostarczono paczki do lokalizacji w całym regionie dla regionalnego oddziału krajowej firmy
spedycyjnej. Zarejestrowane informacje o trasie i pojazd mają być udostępnione zespołowi
zarządzania flotą. Uznany za doskonałość usług poprzez skrócenie czasu trasy przez dwa
kolejne lata przy zachowaniu bezpiecznego rekordu jazdy.
Odbierał i dostarczał ładunek w całym kraju.
Wypełniał i dostarczał wszystkie niezbędne dokumenty.
Rozwiązywał problemy z dostawą i przygotuj optymalne wyniki.
Prowadził dzienniki połowowe i inne zapisy wymagane przepisami bezpieczeństwa.
Przyczyniał się do rozwoju firmy, zapewniając dostawę produktu na czas i w dobrym stanie.
Załadowywał i rozładowywał produkt.
Współpracował z biurem firmy, aby zapewnić optymalne planowanie.
wrz 2019 - lip 2019

Wykształcenie i kwalifikacje
Elektryk

wrz 2008 - lip 2011

Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr.2, Kraków
Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr.2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

Języki
Polski
Ojczysty
Angielski
Biegły
Niemiecki
Biegły
Rosyjski
Dobry

Certyfikaty
Kurs ADR Podstawowy

2008

Prawo jazdy B,C,C+E

2008

Uprawnienia na wózki widłowe

2009

Karta Kierowcy

2008

Hobby i zainteresowania
Majsterkowanie, Mechanika

Polityka Prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez (nazwa firmy)

