Chauffeurs CE (M/V) Kooiker Distributie B.V.
Kooiker Distributie B.V. onderdeel van Kooiker Logistiek, is flink in ontwikkeling, de afgelopen jaren flink
gegroeid en wil de komende jaren doorgroeien. Voor het verzorgen van transport en distributie voor diverse
grote opdrachtgevers met (koel) bakwagens en trekker-opleggers zijn wij op zoek naar chauffeurs C en CE,
voor zowel dag als nachtdiensten.
Wil jij graag werken voor een groot logistiek dienstverlener als chauffeur? Lees dan snel verder!
Wij zoeken:
Als chauffeur zorg jij voor een correcte en tijdige levering van goederen. Je draagt zorg voor het laden, vervoeren en
lossen van goederen.
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Werkzaamheden:
Het aan- en afkoppelen van trekker-oplegger;
Laden, vervoeren en lossen van goederen en het in goede staat houden van deze goederen;
Uitvoeren van controlewerkzaamheden op de ontvangen goederen;
Verantwoorden van uitgevoerde werkzaamheden en ritresultaten aan de planning;
Het correct invullen en beheren van documenten / PDA’s en boardcomputers;
Het in goede staat houden en schoonhouden van het voertuig;
Uitvoeren van preventief onderhoud en het verhelpen van kleine storingen;

•
•
•
•
•
•
•
•

De geschikte chauffeur is / heeft:
Een geldig rijbewijs C / CE en code 95;
Ervaring als chauffeur;
Fysiek in staat zwaar werk uit te voeren;
Woonachtig in de omgeving Leeuwarden, Franeker, Grou;
Bereid om op onregelmatige tijden te werken;
Representatief en verzorgd;
Flexibel, collegiaal en stressbestendig;
Een goede rijvaardigheid en beschikt over de vaardigheid om met de klant mee te denken.
Wij bieden:
Een interessante en afwisselende baan met veel zelfstandigheid binnen een nieuwe werkomgeving. Daarnaast bieden wij
een marktconform salaris en diverse opleidingsmogelijkheden.
Kooiker Distributie B.V. is samen met een aantal andere logistieke ondernemingen, onderdeel van Kooiker Logistiek. De
Kooiker Logistiek ondernemingen werken zelfstandig in de markt. Binnen de groep combineren we kennis, flexibiliteit en
kracht. De groep verzorgt transport, distributie en opslag binnen Europa.
Solliciteren of vragen ?
Mail dan je motivatie samen met je curriculum vitae (CV) o.v.v. ‘Vacature Chauffeur CE Kooiker Distributie’ t.a.v. Werving
en selectie via vacature@kooikerlogistiek.nl
Neem voor vragen over deze vacature contact op met Klaas de Boer, bereikbaar via (0566) 62 97 04 of mail je vraag via
vacature@kooikerlogistiek.nl

kooikerlogistiek.nl/vacatures

