Vacature Internationaal
Chauffeur CE

Hoe gaat jouw dag er uit zien?
Als nieuwe medewerker bij Schotpoort Logistics zal je worden aangestuurd door jouw
directe planner. Met een trekker oplegger combinatie verzorg je één of meerdaagse ritten
in Europa. Je werkt met mooi en nieuw materieel en verzorgt de administratieve
afhandeling van jouw werkzaamheden door middel van een tablet en scanner. Onderweg
mag je natuurlijk rekenen op de noodzakelijke ondersteuning van onze zijde!

Ben jij de juiste kandidaat?
Voor de functie fulltime Internationaal Chauffeur CE vragen wij het volgende:


Je bent in het bezit van de rijbewijzen, B,C en E met code 95;



Je bent In het bezit van een geldige bestuurderskaart;



Als chauffeur heb je ervaring met laad/los werkzaamheden en lading zekering;



Je bent klantvriendelijk, flexibel, oplossingsgericht en stressbestendig. Daarnaast
bezit je een goede dosis humor en sta je positief in het leven;

Wij bieden
Wij zijn een sociaal familiebedrijf, waar hands on mentaliteit en eigen initiatief naar waarde
worden beloond. Persoonlijke ontwikkeling wordt gezien en gestimuleerd en door onze
brede dienstverlening zijn er zeker carrière mogelijkheden. Daarnaast bieden wij:


Salariëring conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer (TLN);



Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;



Een dynamische werkomgeving met een informele en goede werksfeer. Met op zijn
tijd een borrel, een rondje karten, of een avond feesten met je collega’s!

Enthousiast?
Wil je graag bij ons komen werken? Reageer snel en wellicht zit jij binnenkort bij ons aan
tafel om onder het genot van een kop koffie samen de mogelijkheden door te spreken!
Stuur nu jouw motivatie en C.V. naar gkoerhuis@schotpoortgroup.eu
voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website of bellen naar 06-29571640
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