ȘCOALA DE ȘOFERI PROFESIONIȘTI

DIALIV

NOU în Piatra Neamț !

Ai deja permis categ. C/CE și vrei să te angajezi, dar nu ai încă
experiență pe TIR ? Hai la noi, unde te poți pregăti pentru proba
de lucru necesară la angajare pe autocamionul MAN TGA cu
semiremorcă (KRONE) și vei învăța următoarele:
***
***
***
***
***

cuplare-decuplare semiremorcă;
cum să te încadrezi în curbe, sensuri giratorii, borduri, etc;
parcare, garare, oprire la punct ﬁx;
manevre la rampa de încărcare;
schimbarea treptelor de viteză ”mic-mare” și jumătăți de treaptă
în funcție de: sarcină, drum, viteza de deplasare și condițiile meteo;
*** condus defensiv și ecologic.
Toate acestea cu doar 130 RON/1h.

Nu este ușor să-ți găsești o meserie bine plătită în ziua de azi... Dar, dacă
investești în tine și vrei mai mult de la viață, o pregătire profesională în plus îți
poate aduce un loc de muncă civilizat și cu satisfacții garantate. O astfel de meserie
poate ﬁ cea de șofer profesionist, pe camion cu semiremorcă. Pe TIR, mai exact.
De aceea, Școala de Conducători Auto DIALIV din Piatra Neamț, înﬁințată în anul
1995, vine cu o noutate absolută în județul Neamț și în Regiunea Moldovei:
pregătirea și susținerea examenului de traseu pentru categoria C-E cu autocamion
cap-tractor MAN TGA 400 și semiremorcă Krone, 2 axe. Oferta actuală: 999 RON.
Veți putea acumula experiență la bordul unui TIR încă din timpul Școlii de Șoferi,
având astfel o șansă în plus la angajare.
Astăzi, pe drumurile din țara noastră observăm că numărul autocamioanelor de mare
tonaj crește de la an la an, datorită schimburilor comerciale dintre România și celelalte
State membre ale Uniunii Europene, drept urmare și cerința pentru șoferi profesioniști
este în continuă creștere. Cu cât viitorii șoferi vor ﬁ mai bine pregătiți, cu atât și riscurile
de accidente în traﬁc vor ﬁ reduse la minimum, îmbunătățind siguranța rutieră, zi de zi.

Vă dorim mult succes la angajare și să ne vedem cu bine în traﬁc, prin toată Europa!
DRUMURI BUNE, tuturor profesioniștilor!
Echipa DIALIV, Piatra Neamț.
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www.dialiv.ro

