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 ؟باشد داشته باید خصوصیاتی چه بار حمل کارگر
 کارگران وجود ،یباربر  و ونقلحمل شرکت یک وکارکسب موفقیت عوامل ترینمهم از یکی شک بدون
 .هستند بار حمل برای مناسب و مجرب

 از هاآن مناسب برخورد و عملکرد دلیل همین به دارد. ارتباط مشتری با مستقیم طوربه ربا حمل کارگر
 حمل کارگر کی عملکرد و رفتاری خصوصیات کهدرصورتی. است مشتری جلب و رضایت دالیل ترینمهم

 ریدیگ ونقلحمل شرکت سراغ به مشتری حتما   گردد، مشتری نارضایتی سبب و نباشد مناسب ربا
 .فتر خواهد

 بخو باربری کارگر یک خصوصیات
 

 

 کارگر حمل بار
 یقو 

 و قوا داشتن باربری یهاشرکت در ربارب حمل کارگر یبرا انتخاب هایمالک تریناساسی و اولین از یکی
 تهنداش روحی حتی و جسمی سالمت یا و نباشد نیرومند فردی اگر که است واضح .است باال بدنی قدرت
 لوازم یا و خود به کار انجام حین در است ممکن بنابراین .برآید خوبیبه کار این عهده از تواندنمی باشد
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 ارب به را خساراتی میان این در و دهد انجام خوبیبه را خود وظیفه نتواند و برساند آسیب مشتریان
 .آورد
 ممنظ و دقیق : 
 است. مشتریان کاالی جاییجابه امهنگ انضباط و دقت کارگران، خصوصیات ترینمهم از یکی

 را ودخ دقت نهایت جاییبهجا هنگام در باید دارد، سروکار مشتریان کاالی با ربا حمل کارگر هکازآنجایی
 .نشود وارد کاال به آسیبی ترینکوچک تا کارگیردبه

 هصلباحو: 
 هاآن هرکدام که کندمی برخورد متفاوتی مشتریان و کارفرماها با روزانه ربا کارگرحمل هکازآنجایی
 آرامش و صبوری با بار حمل کارگران تا است نیاز هستند، خودشان شیوه به کاال جاییجابه خواهان
 آن زا خوبیبه و باشند داشته را خصوصیت این کارگران اگر کنند. اقدام محوله امور انجام به نسبت
 ورتص ترراحت نیز بار حمل این بر عالوه شد. خواهند مشتری رضایت جلب سبب قطعا   کنند استفاده

 .شودمی بار حمل شرکت به مشتری اعتماد جلب باعث و گیردمی
 یتیم کار روحیه: 
 وقتی خصوصبه باشد. دشوار است ممکن تنهاییبه آن دادن انجام که است کارهای ازجمله بار حمل
 جاییابهج به اقدام یکدیگر کمک با کارگران تا است نیاز است، ربا حمل کارگر نتوا از ترسنگین کاالیی
 رده این رد راحتیبه بتواند تا باشد باالیی کارتیمی روحیه دارای باید بار حمل کارگر یک پس کنند. کاال

 .کند فعالیت شغلی
 دبرخورخوش: 
 باید دارد، سروکار مشتریان با مستقیم طوربه که جهتازاین ربا حمل کارگر مگفتی که طورهمان
 در خوب حس ایجاد باعث روییخوش و مناسب برخورد این قطعا   باشد. دارمردم و برخوردخوش
 .شودمی هاآن اعتماد جلب سبب و شده مشتری
 تصداق: 
 صداقت خود کار در باید کارگران ت.اس ربا کارگرحمل یرفتار  هایمالک از دیگر یکی صداقت داشتن
 صداقت باید باربری نکارگرا نکنند. وعده خلف دهندمی مشتری به که ایوعده به نسبت و باشند داشته
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 برخورد صادقانه دهندمی ارائه مشتری به که خدماتی مورد در و دهند نشان خود گفتار و رفتار در را
 . کنند
 رپذیمسئولیت: 
 مشکلی اگر باشند. داشته تعهد احساس مشتری به نسبت و باشند پذیرمسئولیت باید باربری نکارگرا
 را دخو کار مسئولیت باید ربا کارگرحمل ،شد وارد آن به ایصدمه یا و شد ایجاد کاال جاییجابه زمان در
 است نکارگرا پشتوانه نیز بار حمل شرکت مشکالت این بروز صورت در که است بدیهی بگیرد. عهده بر
 . نبود نخواهند تنها هاآن و

 یدار امانت: 
 عتمادیا برحسب مشتری باشند. کوشا مشتریان لوازم نگهداری و حفظ در باید ربا کارگرحمل عطورقطبه
 ،مشتریان برای موضوع این بنابراین دهد.می قرار شرکت اختیار در را خود کاالی دارد باربری تشرک به که
 .تاس مهم بسیار کنندمی همکاری باربری شرکت با که است بار اولین که کسانی برای خصوصبه

 صمتخص و آگاه: 
 حساببه هنر و تخصص نوعی خود کامیون، یک داخل کاال چیدن و جاییجابه میدانید که طورهمان
 ارب حمل کارگران که است طبیعی پس طلبد.می جاییجابه برای را خود خاص روش کاالیی هر آید.می
 کسب گوناگون هایتجربه و هاسال طی در مهارت این البته باشند. داشته را کاال جاییجابه تخصص باید
 .شودمی

 که ونقلیحمل شرکت هر .رودمی شمار به بار حمل کارگران هایویژگی ترینمهم از شد ذکر که مواردی
 خود استخدامی شرایط در را موارد این قطعا   باشد، اهمیت مورد برایش مشتری رضایت و شهرت حسن
 .کندمی لحاظ

 ربا پیمان جهان بار حمل کارگران
 استعالم جهت توانیدمی عزیزان شما باشند.می دارا را باال هایویژگی همگی بار پیمان نجها کارگران
 ما اناسکارشن با ،ما با تماس هصفح طریق از بار پیمان جهان کارگران دستمزد نرخ یا و بار حمل قیمت

 .باشید ارتباط در
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