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Stedet for gode bileiere
som vil bli enda bedre

Flat struktur gir frihet og trivsel

Lastebileiere er selvstendige
mennesker. Mange er skeptiske
til å gå inn i forpliktende
samarbeid, nettopp av frykt for
å miste selvstendigheten.
TF Transport har tatt hensyn til våre
medlemmers behov for frihet, og
kombinert det med manges ønske
om trygghet.

Fordeler som medeier
i TF Transport

Alle jobber for flere kunder
og økt omsetning

Inkludert i administrasjonsavgiften er

Avhengig av tidligere erfaring og kontaktnett,

- fordeling og organisering av oppdrag
- tilgang til TFs portalsider med
dokumentarkivering m.m
- garantert oppgjør for foregående måneds
omsetning på din konto hver 20. i måneden

jobber den enkelte medeier med å få inn nye
kunder. Hovedansvaret for å finne nye oppdrag
ligger hos administrasjonen, som arbeider
kontinuerlig med å selge inn TF Transport. Det er
alle tenkelige varianter av transportløsninger som
er mulig å få til. Vi kan ta over hele eller deler
av transportorganiseringen, med alle nivåer av
teknologiske løsninger.

- innkjøpsordninger med markedets beste
priser på driftsmidler

Fleksible arbeidsformer

- flåteforsikring via samvirkelaget med

“en god sjåfør
er verdt
mer enn bilen”

store besparelser

Våre medlemmer har forskjellige ønsker og
behov når det gjelder daglig tilknytning til

- innkjøp kan gå via TF Transport som trekker
beløp fra oppgjøret ditt

TF Transport. I følge våre vedtekter er det
ikke anledning til å påta seg oppdrag som
konkurrerer med TF Transport, men det er

- inkludering i et miljø som alltid har tid til
å lytte og mulighet til å hjelpe

selvfølgelig mulig å motta oppdrag direkte i
bilen. For at avtalen om fast oppgjør hver
20. i måneden skal gjelde, må alle kundene
være kredittgodkjent.
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“som medeier i TF Transport
kan du ta fri i fritiden din”

Kontorarbeidet tar kontoret seg av
De som jobber i administrasjonen er ansatt av
medlemmene, og har ingen personlige økonomiske
interesser i virksomheten. De er ansatt for å sikre deg
som bileier best muligmedlemsfordeler:
- lønnskjøring til eventuelt ansatte sjåfører
- tilby regnskap i sin helhet
- sørge for betaling av m.v.a. og skatt
- betale verkstedfaktura dersom korrekt prosedyre er
fulgt med rekvisisjon fra TF Transport

Å være medeier skaper motivasjon

Det er mennesket som bærer bedriften

I en organisasjon som vår er hver enkelt bileier

Det er stor mangel på dyktige sjåfører og bileiere i dagens marked.

medeier i bedriften. Den gjensidighet og likeverdighet

Et TF-emblem på bilen forplikter, og vi forventer hundre prosent

et samvirkelag bygger på, skaper et særpreget miljø

korrekt opptreden alltid, både overfor kunder, medtrafikanter og

med god dynamikk og fruktbart samspill. Medeierne

publikum for øvrig. Vi er kjent for å holde en høy moral, og det skal

jobber for seg selv og sin egen inntjening, men er

vi alle opprettholde og være stolte av.

samtidig del av en helhet hvor hver enkelts innsats
kommer alle til gode.

Kunden velger mannen, ikke bilen

“en samling av
selvstendige individer
blir alltid dynamisk”

Medlemskap i TF Transport garanterer ikke jobb, men
du vil få jevnt med oppdrag dersom du utfører jobben godt.
Det vil si at kundene er fornøyde, noe som igjen betyr
at du utfører oppdraget korrekt og etter avtale.
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Kort om TF Transport
Historikk
Vår sentral ble etablert i 1948. Bedriften er organisert
som et samvirkelag, der bileierne selv eier selskapet.
Dette er en organisasjonsform som fremmer
egeninnsats og arbeidsmoral. I 1999 etablerte vi
datterselskapet TF Anlegg AS som primært utfører
vintervedlikehold og anleggsvirksomhet i Østlands
området.

Trygghet
Som medlem i TF Transport oppnår du større
økonomisk trygghet med en stor organisasjon
i ryggen.

Kvalitetssikring
Som et ledd i vår satsing på kvalitet og service,
skal alle våre bileiere og sjåfører ha gjennomført
internopplæring i kvalitetssikring. Vår egenkontroll
sikrer profesjonell utførelse av oppdragene.

Lønnsomhet
I TF Transport higer vi ikke etter kortsiktig fortjeneste.
Vi vet at det ofte gir forbigående lykke, og investerer
heller i kundeforhold vi mener kan bli langsiktige.
Dermed vil både kunden og vi tjene mer, om enn
på litt sikt.
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