ZIT JE GRAAG ACHTER HET STUUR?
GRAAG IN CONTACT MET DE KLANT?
OP ZOEK NAAR EEN BAAN ALS CHAUFFEUR?

JA? DAN HEBBEN WIJ DÉ BAAN VOOR JE
Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden in IJmuiden zijn wij
op zoek naar gekwalificeerde medewerkers. Wij hebben de volgende
vacature beschikbaar:

FULL TIME

CHAUFFEUR
De werkzaamheden bestaan uit het laden en lossen op diverse adressen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Er wordt gewerkt vanuit
standplaats IJmuiden en de werkzaamheden kunnen op alle dagen
van de week plaatsvinden.
FUNCTIE EISEN:
- In het bezit van rijbewijs CE en Code 95
- In het bezit van een bestuurderskaart
- Goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal
- Ervaring in koel- en vriestransport is een pré
VAARDIGHEDEN:
Een gezonde dosis werklust, betrouwbaar, samenwerken en klantgericht
en klantvriendelijk denken zijn de kernwoorden voor deze functie.
WIJ BIEDEN:
- Passend salaris volgens CAO-wegvervoer.
- Zelfstandige baan met verantwoording en ruimte voor eigen initiatief.
- Flexibele werktijden.
- Prettige werksfeer in een groeiend en dynamisch familiebedrijf.
- Werken in een transparante, ambitieuze en professionele organisatie.
- Collegiale werksfeer.
- Jong en goed onderhouden wagenpark.
ENTHOUSIAST ?
Heb je interesse in deze functie en zie je jezelf als het visitekaartje
van ons bedrijf? Neem dan contact op met Eric Claase.
Per e-mail bereikbaar op eclaase@kotra.nl
en telefonisch op 06 12 53 90 86.
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KLOOS-HOLLAND in IJmuiden, werkmaatschappij van Kotra Logistics, is gespecialiseerd in
het vervoer van vers en diepgevroren vis en vlees. Dagelijks distribueren zij voor verschillende
opdrachtgevers uit Europa en ver daar buiten, verse en diepgevroren producten vanuit volledig volgens HACCP-normen geconditioneerde distributiecentra in Yerseke,
Breskens, IJmuiden, Frankfurt (D) en Boulogne sur Mer (F). Het wagenpark,
met een gemiddelde leeftijd van twee jaar, is up-to-date en betrouwbaar,
ATP-gecertificeerd en voorzien van moderne koel- en vriesinstallaties
zodat de verse en diepgevroren producten op de juiste temperatuur
blijven, om snel en onder de juiste condities te worden afgeleverd. Dag en
nacht zijn meer dan 200 vrachtwagens onderweg in Europa.

