Vacature charters/ eigen rijders

Charter of eigen rijder? Dan zoeken we jou!
Ben jij op zoek naar structureel werk? Wil jij ritten uitvoeren binnen de BENELUX en
Duitsland, waarbij het zwaartepunt op Nederland ligt? Ben jij doordeweeks in het
weekend, of beide beschikbaar? Dan zoeken wij jou!
Wegens uitbreiding van onze diensten zijn wij op zoek naar charters / eigen rijders die ons
team willen komen versterken op kilometer of uur kilometer basis. Het liefste voor de hele
week, maar een paar dagen per week is natuurlijk ook bespreekbaar.
Wie zijn wij?
Wij zijn Schotpoort Logistics, een sociaal en dynamisch familiebedrijf. Onze visie,
klantgerichtheid en verregaande logistieke oplossingen resulteren in een zeer succesvolle
en stabiele groei. Wij werken voornamelijk voor handelsondernemingen en industriële
bedrijven, wat betekent dat wij veel FTL zendingen en grote deelzendingen vervoeren. Dit
doen wij met onze eigen vloot en een uitgebreid netwerk van vaste en flexibele charters.
Wij bieden
Bij Schotpoort wordt een hands-on mentaliteit en eigen initiatief naar waarde beloond,
ook voor onze charters geldt dat wij aantrekkelijke voorwaarden kunnen bieden. Werken
bij Schotpoort Logistics betekent:












Een goede en eerlijke vergoeding;
Snelle betaling van je openstaande facturen;
Veelal full load vervoer en in geval van groupage maximaal 2 tot 4 stops per rit;
52 weken per jaar werk;
Flexibiliteit voor wat betreft jouw standplaats;
Werken voor een betrouwbare en financieel gezonde partner;
De mogelijkheid tot voordelig tanken via Schotpoort Logistics;
(Dagelijkse) pre-invoicing;
Kosteloos beschikbaar gestelde boordcomputers ten behoeve van ritafhandeling;
Werken met zeer nieuw materieel (onze trailers zijn gemiddeld jonger dan 2 jaar);
Werken voor een platte organisatie met één vast aanspreekpunt op de planning;
Enthousiast?

Bent u geïnteresseerd in samenwerking en om “part of our success.” te worden dan mag u
contact opnemen met Ron de Weerd, tel. 0313-673978
of rdeweerd@schotpoortlogistics.eu.
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