zoekt extra handen:

VRACHTWAGENCHAUFFEUR - RIJBEWIJS C

		

Functiebeschrijving
Als chauffeur ben je verantwoordelijk om bestellingen in perfecte staat te leveren bij particulieren, installateurs en
projectklanten. We zien je dan ook als een heel belangrijke schakel binnen ons bedrijf om verder te bouwen aan het
positieve imago bij onze klanten.
Levering goederen:
• Je verfijnt de aangeleverde routing lijsten tot een efficiënte planning per dag
• Je levert tijdig de goederen (keukens, sanitair, cv) bij particulieren en projectklanten volgens deze planning
• Je staat in voor het correct en zorgzaam laden en lossen van de goederen
• Je verwittigt jouw klant en/of verantwoordelijke wanneer je, op de baan, een wijziging in jouw routing doorvoert
Je volgt de bestaande procedures en afspraken met betrekking tot de documenten voor levering. Rapporteren doe je
aan je Teamleader.

Veiligheid

Aanbod

Je houdt je ten alle tijde aan de verkeersreglementen. Op
werven, of andere leveringsadressen, respecteer je strikt
alle veiligheidsvoorschriften.
Je werkt steeds op de meest veilige manier om jezelf,
jouw collega’s en de goederen optimaal te beschermen.

Wij bieden je een voltijds contract aan (dagdienst) en een
aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen.

Profiel

Je krijgt een splinternieuwe vrachtwagen ter beschikking.

Je bent in het bezit van een rijbewijs C en hebt
reeds ervaring als vrachtwagenchauffeur.
Je beschikt over een goede fysieke conditie en een
correct voorkomen.
Je bent gedreven, enthousiast, vooruitziend en houdt
van een probleemoplossende aanpak.
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent
vlot in de omgang.
Nederlands is je moedertaal, een woordje Frans is een
groot pluspunt.

Sterck is een stabiel familiebedrijf met aangename
collega’s en een creatieve werkomgeving.

Interesse?
Contacteer Bram Janssens op 053/21.54.40.
Of stuur je motivatiebrief én CV meteen naar:
bramjanssens@stercknv.be
Interimkantoren - gelieve zich te onthouden.
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