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ANDERSON COACH 
SOBRE A EMPRESA

A Anderson foi fundada em 1937 por Orville DeWayne (OD) Anderson. O 
primeiro empreendimento da empresa foi transportar crianças em idade 
escolar de e para uma escola de uma sala em um caminhão de painel 
convertido. Em seu primeiro dia de aula, ele foi discutir com o professor o 
horário de saída do aluno. Foi então que ele se apaixonou por sua futura 
esposa, Dot. Juntos Dot & O.D. ele fundou o que hoje é a Anderson Coach & 
Travel e abriu caminho para que a empresa se tornasse líder nacional no 
setor de ônibus. Mantendo-se fiel às suas raízes, a necessidade de atender o 
contrato de ônibus escolar de West Salem (Reynolds School District) levou a 
Dot & O.D. mudar-se de sua casa em Mercer, PA para a localização atual da 
empresa em Conneaut Lake Road em Greenville. Anderson transporta com 
segurança estudantes da área de Reynolds desde 1948!

A força da organização Anderson reside em seu compromisso com a 
satisfação do cliente. Nossos funcionários são treinados para atender suas 
necessidades; nosso equipamento é mantido em excelentes condições; e a 
segurança é nossa prioridade número um, juntamente com soluções de 
transporte confiáveis e econômicas.



ANDERSON COACH 
LOCALIZAÇÃO

A cidade de Greenville, com aproximadamente 5.700 residentes, é uma agradável 
comunidade residencial com pequenas empresas comerciais, industriais e pequenas 
localizadas ao norte da Interestadual 80 e a oeste da Interestadual 79. A 
comunidade estabeleceu escolas de qualidade, um hospital local conveniente e 
uma universidade profundamente enraizada . Convenientemente localizado a uma 
curta distância de carro de Erie, Pittsburgh e Cleveland. A cidade de Greenville 
oferece uma atmosfera de cidade pequena com oportunidades para desfrutar de 
eventos culturais, entretenimento e eventos esportivos profissionais.

Greenville está localizada 77 milhas a leste de Cleveland e 77 milhas ao norte de 
Pittsburgh.

Greenville



TRABALHE NA ANDERSON COACH
DETALHADOR DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADES

Ajude em nosso moderno compartimento de lavagem de 
carros, limpando o interior e o exterior dos veículos.

Mantenha os suprimentos na área de limpeza.



TRABALHE NA ANDERSON COACH
DETALHADOR DE VEÍCULOS - COMPENSAÇÃO

* Cálculo baseado em um salário oferecido de $ 12/hr e um período de pagamento de 
160 horas (mês) Não incluindo horas extras ou bônus. As horas extras não são 

garantidas e são atribuídas pela administração



TRABALHANDO NA ANDERSON COACH:
OPORTUNIDADES ADICIONAIS

Atualmente, o Anderson Coach dá as boas-vindas aos candidatos EB-3 para se candidatar ao 
cargo de Trabalho Geral. As promoções para candidatos ao EB-3 após começarem a trabalhar 
estão disponíveis com base na capacidade. A seguir está uma lista de oportunidades que estão 
disponíveis rotineiramente.



TRABALHE NA ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONAIS: MOTORISTA DE VAN

*cálculo baseado no salário oferecido de $ 13,50/hr e período de pagamento de 160 
horas (mês) Não incluindo horas extras ou bônus. As horas extras não são garantidas e 

são atribuídas pela administração.



TRABALHE NA ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONAIS: MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR CDL

*cálculo baseado no salário oferecido de $ 14/hora e período de pagamento 
de 160 horas (mês) Não incluindo horas extras ou bônus. As horas extras não 

são garantidas e são atribuídas pela administração.



TRABALHE NA ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONAIS: MOTORISTA DE ÔNIBUS CDL

* Cálculo baseado no salário oferecido de $ 20/hr e período de pagamento de 160 
horas (mês) Não incluindo horas extras ou bônus. As horas extras não são garantidas e 

são atribuídas pela administração.



TRABALHE NA ANDERSON COACH
OPORTUNIDADES ADICIONAIS: MECÂNICA

* Cálculo baseado em um salário oferecido de $ 15/h e um período de pagamento 
de 160 horas (mês) Não incluindo horas extras ou bônus. As horas extras não são 

garantidas e são atribuídas pela administração.



ALOJAMENTO



TRABALHE NA ANDERSON COACH
OPÇÕES DE HABITAÇÃO EM CIDADES JOVENS

Hermitage

Greenville

Commute time from Hermitage to Greenville is 20min(13miles)



TRABALHE NA ANDERSON COACH
OPÇÕES DE HABITAÇÃO EM CIDADES JOVENS

Youngstown

Greenville

Commute time from Youngstown to Greenville is 45min(31miles)



TRABALHE NA ANDERSON COACH
PERTO DA EMOÇÃO

Progressive Field, Cleveland Downtown, Cleveland 

Cleveland is 76 miles away from Anderson Coach in Greenville, PA

East 4th Street



TRABALHE NA ANDERSON COACH
PERTO DA EMOÇÃO: PITTSBURGH

Pittsburgh is 80 miles away from Anderson Coach in Greenville, PA

Progressive Field, Cleveland NHL Hockey

Downtown Pittsburg 



MORAR NA PENSILVÂNIA
AS QUATRO ESTAÇÕES

Temperatura 
média
70F

Temperatura 
média
80F

Temperatura 
média
72F

Temperatura 
média
35F

NA PRIMAVERA é conhecida por ser uma das melhores épocas do ano na Pensilvânia, mas lembre-se de que os primeiros dias da 
primavera em março ainda podem parecer inverno com neve caindo com frequência. As chuvas de abril são uma realidade na 
Pensilvânia - este tende a ser o mês mais chuvoso, embora a Pensilvânia não receba quantidades incríveis de chuva. No final de 
abril e maio, é provável que você experimente o melhor da primavera com o sol brilhando durante o dia e temperaturas na casa 
dos 70 graus. Tenha em mente que ainda estará frio à noite.

NOS VERÕES, tende a atingir em sua maioria os anos 70 e 80. Agosto é o mês mais seco, pois normalmente tem a menor 
quantidade de chuvas ao longo do ano. As noites são confortáveis nesta época do ano em meados dos anos 60.

NO OUTONO, o clima permanece agradável e quente na maior parte do tempo, e você pode experimentar a famosa folhagem 
da Pensilvânia. Setembro ainda pode parecer verão, enquanto novembro é quando você pode experimentar a primeira 
nevasca do estado, então, embora esses três meses sejam tecnicamente "outono", pode haver diferenças significativas entre 
eles quando se trata de clima.

NO INVERNO, a Pensilvânia é um país das maravilhas do inverno. Muitas oportunidades para patinação no 
gelo, trenó e muito mais.



A Pensilvânia, oficialmente a Comunidade da Pensilvânia, é 
um estado que abrange as regiões do Meio-Atlântico, 
Nordeste, Apalaches e Grandes Lagos dos Estados Unidos. 
Faz fronteira com Delaware a sudeste, Maryland ao sul, 
Virgínia Ocidental a sudoeste, Ohio a oeste, Lago Erie e a 
província canadense de Ontário a noroeste, Nova York ao 
norte e Rio Delaware e Nova Jersey para o leste.

MORAR NA PENSILVÂNIA
LOCALIZAÇÃO DOS EUA



ENSINO SUPERIOR DA PENSILVÂNIA









OBRIGADA!
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