It’s about people
VACATURE
Nachtchauffeur CE – Bloemen en planten
Ben je een echt avondmens en houd je ervan om lekker door te kunnen rijden?
Kom dan werken als vrachtwagenchauffeur in de nacht!
Bij deze vervoerder ben je meer dan vrachtwagenchauffeur alleen. Je bent ook het gezicht
bij de klanten en zorgt goed voor de producten (bloemen en planten) die je vervoert. Natuurlijk rij je in een mooie wagen voorzien van een boordcomputer en ontvang je
ondersteuning van de planningsafdeling.

Wat ga je doen
Je start je werkdag op de standplaats in De Kwakel (Aalsmeer). Na een kop koffie
ontvang je je ritpapieren en ga je de weg op. Met een trekker-oplegger vervoer je
sierteeltproducten in Nederland en onze buurlanden. Onderweg kom je bij kwekers,
groothandelaren en tuincentra. Je laadt en lost zelfstandig karren en pallets.
Ook ben je verantwoordelijk voor het invullen
van de ritpapieren. Met vragen onderweg kun
je terecht bij de afdeling transportplanning,
Functie eisen
die jou te allen tijde bijstaat.
In bezit bent van een rijbewijs C / CE met code 95
+ een geldige bestuurderskaart
Je bent een klantgerichte chauffeur die graag
Minimaal 1 jaar ervaring hebt als vrachtwagenchauffeur
de handen uit de mouwen steekt. Je werkt
samen in een team van chauffeurs en
De Nederlandse taal beheerst
transportplanners met als doel: na je dienst
Flexibel bent en zelfstandig kunt werken
tientallen tevreden klanten.
Bereid bent om in de nacht te werken
Woonachtig in de omgeving van Aalsmeer

Wat heb je nodig

Solliciteer nu

Wil je aan het werk als nachtchauffeur CE ?
Ben jij enthousiast en herken je jezelf in de functie
eisen hiernaast? Solliciteer dan snel op de vacature!

Wat krijg je
• Standplaats De Kwakel
• Fulltime / parttime
• Nachtritten ( ± 19:00 – 06:00 uur)

Contact
Interim Transport Group
Kleine veld 21
7751 BG Dalen
+31 (0)524 870 115
info@interimtransport.nl

www.interimtransport.nl

