VACATURE

VACATURE

Chauffeur Goederenvervoer
Fulltime

datum: 27 februari 2017 - vacaturenummer: 001-2017
A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. is op zoek naar gemotiveerde
chauffeur goederenvervoer voor met name het vervoer van
voedingsmiddelen.
Over ons
A.G. van Geffen Transportbedrijf B.V. is een logistieke dienstverlening
met meer dan 80 jaar ervaring. Dagelijks zijn wij met 40 auto’s van groot
tot klein onderweg om goederen van diverse aard te bezorgen. Kwaliteit
en (voedsel)veiligheid zijn daarbij een essentieel onderdelen van onze
dienstverlening. Onze grootste specialiteit is het vervoeren van
levensmiddelen van zowel producent naar groothandel en van
distributiecentrum naar winkels. Om de veiligheid van levensmiddelen te
kunnen waarborgen wordt dit vervoer volgens een strenge
voedselveiligheid norm uitgevoerd. Daarnaast zijn wij prima in staat om
allerlei soorten stukgoed te transporteren. Ook draaien wij onze hand
niet om voor het vervoer van compressoren en grote grafische machines.
Wij opereren vooral nationaal maar uiteraard is er voor ons geen grens te
ver.
De werkzaamheden
Als supermarktchauffeur rijd je dagelijks een route met een trekkeroplegger langs verschillende supermarkten voor de aflevering van verse
of droge waren. Het aantal te bevoorraden supermarkten varieert per
route en dag, er wordt gewerkt met rolcontainers of pallets. De
supermarkt die moet worden bevoorraad is van jou afhankelijk dus op
tijd rijden is erg belangrijk! Op een ander moment pendel je weer van DC
naar DC.
De functie-eisen
Je kan rijden in een vrachtauto, oplegger, aanhanger, een gesloten of een
open wagen. De lading moet compleet en onbeschadigd aankomen op de
plaats van bestemming, waarbij je ook nog eens rekening moet houden
met de veiligheid van jou en die van je medeweggebruikers. Deze
verantwoordelijkheden moet je wel kunnen dragen.
Jouw (reis)papieren moeten in orde zijn, je moet onderweg zaken
registreren, waarbij je steeds vaker door middel van een boardcomputer
in contact staat met het kantoor, de planner en de klant. Een beetje
kennis van autotechniek en technische installaties van je wagen moet je
wel hebben.
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Goede aantoonbare rijvaardigheden met zwaar materieel;
Minimaal CE rijbewijs, Code 95, CCV-B of vrijstelling hiervoor;
Ruime aantoonbare ervaring met een trekker-oplegger
combinatie;
Naleving van instructies van zowel planner als losadres;




Flexibele werkinstelling, de werktijden kunnen variëren, er wordt
standaard ook op zaterdag en soms op zondag gewerkt;
Zelf laden en lossen;

Wat bieden wij
 Een uitdaging in een modern bedrijf en werken voor prettige
klanten.
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Beroepsgoederenvervoer
maar ook reiskostenvergoeding.
 Uitstekend materieel;
 Indien je dit werk aankunt ben je een echt ervaren chauffeur dus
goed voor je ervaring en je CV;
 De voedingsmiddelenbevoorrading gaat altijd door dus mooi
constant werk;
 Een prettige, informele werksfeer.
Solliciteer direct!
Spreken de werkzaamheden van Chauffeur Goederenvervoer je aan?
Solliciteer dan op deze vacature! Je kunt solliciteren door het
sollicitatieformulier op onze website, www.agvangeffen.nl, in te vullen en
te mailen naar sollicitatie@agvangeffen.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de
heer Arjan van Geffen, directeur, via telefoonnummer 073-5991269 of
sollicitatie@agvangeffen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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