
 

 

 

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU EKIPAFLIXA! - FABISIAKPRZEWOZY.PL 

 

LINIA AUTOBUSOWA: 1320 Hrubieszów – Berlin ZOB 

MIEJSCE PRACY: HRUBIESZÓW 

 

WYMAGANIA: 

- czynne prawo jazdy kat. D, 

- ważna karta do tachografu cyfrowego, 

- ważne badania lekarskie oraz kwalifikacje, 

- minimalnie roczne udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów min. 13 metrowych, 

- zaangażowanie i chęć pracy w zgranym zespole kierowców, 

- uczciwość i wysoka kultura osobista, 

- oświadczenie o niekaralności. 

 

OPIS STANOWISKA PRACY: 

Obsługa linii 1320 Hrubieszów – Berlin ZOB. 

Załoga 2 osobowa pracuje na odcinku Hrubieszów – Port Świecko – Hrubieszów. 

Wyjazd rano jednego dnia, dojazd do granicy w Świecku, nocleg i powrót drugiego dnia. 

Pełne „kółko” zajmuje załodze 2 pełne dni. Nocleg pomiędzy w hotelu na granicy RP. 

 

 

 

 



WYNAGRODZENIE: 

- wynagrodzenie zasadnicze: 

A. Hrubieszów – Port Świecko – Hrubieszów: 450 zł przy umowie / 550 przy działalności 

 

 

- dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: 

A. dla załóg lub kierowcy obsługujących w większości kierunki krańcowe trasy (łącznik Paryż, Warszawa czy 

Essen) gdzie autobus trzeba posprzątać (ew. posprzątać, umyć, zatankować): 

- premia od 150 zł do 500 zł miesięcznie w zależności od ilości zmian sprzątających i zaangażowania 

B. dla kierowców dbających o czystości autobusów, komfort jazdy pasażerów, wygląd osobisty, 

bezszkodową jazdę oraz przestrzegających standardy pracy we Flixbus Polska (także ubranie służbowe jeśli 

zostało dostarczone): 

- premia uznaniowa od 100 zł do 500 zł miesięcznie 

C. dla kierowców którzy stawili się w 100% na zmiany wyznaczone w grafiku (nawet te po zmianach 

grafikowych): 

- premia frekwencyjna 200 zł miesięcznie 

D. dla kierowców pracujących nieprzerwanie w firmie powyżej 3 miesięcy: 

- dodatek stażowy 150 zł miesięcznie 

E. dla kierowców pracujących nieprzerwanie w firmie powyżej 6 miesięcy 

- dodatek stażowy 300 zł miesięcznie 

F. dla kierowców/załóg dojeżdżających na miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy (Bochum, Essen) 

- dodatek wyjazdowy 120 zł dzień TAM + 120 zł dzień POWRÓT 

* podane kwoty są kwotami netto 

 

SPOSÓB REKRUTACJI: 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o wysłanie CV lub  

napisanie kilku zdań o sobie: miejscu zamieszkania, dyspozycyjności oraz doświadczeniu zawodowym, 

 

dane te należy przesłać na adres e-mail: 

EKIPAFLIXA@FABISIAKPRZEWOZY.PL w temacie wiadomości wpisując preferowaną linię na której 

chcielibyście podjąć Państwo pracę, do wiadomości prosimy załączyć także zgodę na przetwarzanie 

Państwa danych osobowych zgodnie z RODO. 

 

Informujemy iż jest to jedyna droga rekrutacji. 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się w formie telefonicznej i e-mailowej. 

 

Dziękujemy za poświęcony czas! 

mailto:EKIPAFLIXA@FABISIAKPRZEWOZY.PL

