Chauffeur CE (Fulltime / Parttime)

Ben jij een ervaren chauffeur die graag bij een familiebedrijf wil werken en nog bij naam
aangesproken wil worden? Dan zijn wij op zoek naar jouw.
A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. is een logistiek dienstverlener met meer dan 80 jaar ervaring.
Met 42 auto’s en een team van 65 medewerkers staan wij voor kwaliteit en veiligheid.
In de functie van chauffeur ben je verantwoordelijk voor het vervoer van diverse goederen. A.G. van
Geffen staat onder andere bekend voor het vervoer van levensmiddelen. Echter bieden wij
chauffeurs een enorme keuze aan werkzaamheden en werktijden. Dit beperkt zich dus zeker niet tot
enkel de bevoorrading van supermarkten. Sterker nog, als je dit liever niet doet dan zijn er diverse
andere mogelijkheden. In ieder geval bestaan jouw taken uit:
•
•
•

Vervoeren van diverse goederen, afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur word je op
bepaalde werkzaamheden en werktijden ingepland.
Laden en lossen van rolcontainers en pallets.
Registratie van de diverse ritten, steeds vaker gebeurt dit via de boardcomputer.

Als chauffeur zorg je ervoor dat jouw lading tijdig, compleet en onbeschadigd bij de klant aankomt.
Hierbij houd je natuurlijk rekening met zowel jouw veiligheid als die van jouw medeweggebruikers.
Voor de vacature chauffeur zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in de volgende
zaken:
•
•
•
•
•

In bezit van rijbewijs C - (E), Code 95.
Aantoonbare ervaring als chauffeur.
Representatief en klantgericht.
Woonachtig binnen een redelijke reisafstand van Hedel.
Afhankelijk van je werkzaamheden kan de auto ook op een standplaats van de klant staan.

Voor deze vacature staan wij open voor kandidaten die zowel fulltime als parttime beschikbaar zijn.
Is deze vacature van chauffeur jou op het lijf geschreven dan bieden wij jou:
•
•
•
•

Een prettige en informele werksfeer gecombineerd met de nodige interne professionaliteit.
De mogelijkheid om in overleg jouw werktijden en werkzaamheden vorm te geven.
Een up to date wagenpark waardoor je met uitstekend materieel kunt werken.
Een goed salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Interesse in de vacature van chauffeur. Mail dan jouw CV naar Arjan van Geffen. Dit kan middels
sollicitatie@agvangeffen.nl, natuurlijk mag je ook telefonisch contact opnemen via 073-5991269.

