Voor ons bedrijfsonderdeel Transport & Milieu zijn wij op zoek naar een:

VACATURE INTERNATIONAAL CHAUFFEUR
WALKING FLOOR
(fulltime)

Wat ga je doen?
Je gaat op pad met één van onze mooie trekker - walking floor combinaties en bent verantwoordelijk
voor het transporteren van de producten van onze opdrachtgevers. De ritten zullen zowel nationaal
als internationaal zijn met normaal gesproken wekelijks één of meerdere overnachtingen. Als chauffeur
ben je het gezicht van ons bedrijf zowel onderweg als bij de laad- en loslocaties. Hierbij draag je ook
de zorg voor het voertuig en bijbehorende administratieve afhandeling van de transporten. De veelal
wisselende trajecten en ladingen zorgen ervoor dat elke werkdag weer afwisselend is.
Wat vragen wij?
• Je bent in bezit van een CE rijbewijs met code 95;
• flexibel en bereid om doordeweeks van huis te zijn;
• gemotiveerd en weet van aanpakken;
• zelfstandig met een gezond verantwoordelijkheidsgevoel;
• communicatief vaardig.
Je krijgt:
• Salaris conform CAO-LEO;
• een collegiaal team van enthousiaste collega’s;
• werk bij een dynamisch bedrijf met een breed scala diensten;
• mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en/of cursussen.
Interesse? Neem dan contact op met:
Ronald Colenbrander (Tel. 06 - 53 32 10 05 of ronald@hoftijzerlochem.nl)
Hoftijzer Lochem is ruim 60 jaar een dynamisch bedrijf dat zich in de loop der jaren breed ontwikkeld heeft in verschillende activiteiten. Klantgerichtheid
en collegialiteit zien wij als belangrijke waarden binnen ons bedrijf. We hebben of zoeken naar oplossingen voor onze opdrachtgevers en denken graag
mee voor het beste resultaat. Onze organisatie bestaat uit mensen die zich hierin thuis voelen en flexibel om kunnen gaan met dagelijkse uitdagingen en
verrassingen.
Ons bedrijfsonderdeel Transport en Milieu beschikt over een breed inzetbaar machinepark bestaande uit 20 trekkende eenheden (trekkers, containerauto’s en kraanauto’s) waarvan 12 eenheden het jaar rond gepland worden met de nadruk op transport van losgestorte bulkgoederen. De overige
eenheden worden seizoenmatig overwegend in de evenementen ingezet.

