
Kooiker Logistiek is flink in ontwikkeling, de afgelopen jaren flink gegroeid en wil de komende jaren doorgroeien. Om in 
te kunnen springen op de groei en wensen van onze opdrachtgevers zijn wij met spoed op zoek naar meerdere 
chauffeurs.

Wil jij direct aan de slag als chauffeur?
Ligt jouw passie als beroepschauffeur bij het rijden op een vrachtwagen en het correct en tijdig leveren van versproducten op 
verschillende routes in Nederland. Lees dan snel verder.

Wij zoeken meerdere chauffeurs
Als chauffeur (eerst op basis van een halfjaar contract met een kans op een vast contract) kom jij ons team chauffeurs 
versterken. Jij verzorgt het laden, vervoeren en een correcte en tijdige levering van versproducten in Nederland voor een van 
onze klanten.

Werkzaamheden:

� Aan- en afkoppelen van trekker-oplegger;
� Laden, vervoeren en lossen van versproducten en in het in goede staat houden van deze producten;
� Uitvoeren van controlewerkzaamheden op de ontvangen producten;
� Verantwoorden van uitgevoerde werkzaamheden en ritresultaten aan de planning;
� Het correct invullen en beheren van documenten;
� Het in goede staat houden en schoonhouden van het voertuig. Uitvoeren van preventief onderhoud en het   
 verhelpen van kleine storingen.

De geschikte Chauffeur heeft:

� Een geldig rijbewijs C(E) en code 95;
� Ervaring als chauffeur;
� Je bent woonachtig in Friesland;
� Je bent bereid om op verschillende en/of onregelmatige tijden te werken;
� Je bent representatief en verzorgd;
� Je bent flexibel, collegiaal en stressbestendig;
� Je hebt 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 inspirerende werkomgeving. Daarnaast bieden 
wij een marktconform salaris en diverse (rij)opleidingsmogelijkheden.

Kooiker Logistiek bestaat uit een aantal werkmaatschappijen, onderverdeeld naar de kernactiviteiten transport, distributie en 
opslag. De groep verzorgt deze activiteiten binnen Europa en combineert kennis, flexibiliteit en kracht.

Solliciteren of vragen?
Mail je motivatie samen met je curriculum vitae (CV) o.v.v. ‘vacature Chauffeur Vers’ t.a.v. Sylvia Hielkema
via hrm@kooikerlogistiek.nl

Neem voor vragen over deze vacature contact op met Sylvia Hielkema, telefonisch bereikbaar via (0566) 62 97 15 of mail 
via hrm@kooikerlogistiek.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Chauffeur(s)

kooikerlogistiek.nl/vacatures


