
DIRIGIR 

UMA VAN 

ESCOLAR É 

GRATIFICANTE E 

AGORA ESTAMOS 

CONTRATANDO  

MOTORISTAS DE VAN 

ESCOLAR 7D! 

Comece a trabalhar a 
partir de casa — 
estacione a van da sua 
empresa em casa! 

divertido! 

Nós o ajudaremos a obter sua licença 

de van escolar 7D 

Com turnos divididos, você fica com 

meio dia livre 

Opções de benefícios de plano 

odontológico, oftalmológico, 401(k) 

É necessária experiência de três 

anos consecutives 

É necessário ter, pelo menos, 21 

anos. 

Fale com Michael Anctil | 413-244-6270 | manctil@vanpoolma.com 

O trabalho mais gratificante 
que você amará! 

Junte-se hoje mesmo à 
nossa equipe exclusiva! 



DE ÔNIBUS E VAN 

MOTORISTAS 

ESTAMOS 

Venha fazer parte da nossa família de 

Adoramos treinar iniciantes! Vamos ajudar 

você a obter a sua licença 7D ou CDL. 

Garantimos 20 horas por semana para 

motoristas CDL 

Média de 25-29 horas por semana para 

motoristas 7D 

Oportunidades de horas adicionais com        

excursões escolares 

MOTORISTAS PROFISSIONAIS 

Fale com Michael Anctil | 413-244-6270 | manctil@vanpoolma.com 

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS 

 Experiência de três anos consecutivos como motorista 

 Ter, pelo menos, 21 anos            

 

Aceitamos motoristas experientes e licenciados! 

401(k) e opções de plano de saúde, dentário e 

visão 

CONTRATANDO 



DE ÔNIBUS E VAN 

MOTORISTAS 

ESTAMOS 

Venha fazer parte da nossa família de 

Adoramos treinar iniciantes! Vamos ajudar 

você a obter a sua licença 7D ou CDL. 

Garantimos 20 horas por semana para 

motoristas CDL 

Média de 25-29 horas por semana para 

motoristas 7D 

Oportunidades de horas adicionais com        

excursões escolares 

MOTORISTAS PROFISSIONAIS 

Fale com Michael Anctil | 413-244-6270 | manctil@vanpoolma.com 

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS 

 Experiência de três anos consecutivos como motorista 

 Ter, pelo menos, 21 anos            

 

Aceitamos motoristas experientes e licenciados! 

401(k) e opções de benefícios de plano odonto-

lógico e oftalmológico 

COTRATAMOS 



DE AUTOBUSES 
CONDUCTORES  
NECESITAMOS  

Unase a nuestra gran familia de 

Le ayudaremos a obtener su Licencia de  

Conducir Comercial (CDL-siglas en inglés) o 

Certificado 7D 
 

20 horas semanales garantizadas para los  

conductores con CDL 
 

Un promedio de 25-29 horas a la semana para 

conductores 7D 
 

401(k), seguro dental y de visión disponibles  
 

Marca la diferencia transportando niños con 

necesidades especiales  
 

Oportunitad para crecer en la compania  

 

 

CONDUCTORES PROFESIONALES 

ESCOLARES Y 

¡Debe hablar, entender y leer inglés! 

REQUISITOS MÍNIMOS 
Debe tener al menos 21 años de edad 
 

Debe tener 3 años consecutivos de               

experiencia de manejo con Licencia válida  

MINI VAN  

Comuníquese con Michael Anctil | 413-244-6270 | manctil@vanpoolma.com 
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