Gevraagd: Ervaren
Vrachtwagenchauffeur m /v
Functieomschrijving:
In verband met aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een vrachtwagenchauffeur.
Dit met uitzicht op een vast dienstverband. Kloek Pallets Kampen verzorgt het transport van zijn producten in
eigen beheer. De chauffeurs zijn daarom de ogen en oren van onze organisatie bij de klant.
Klantvriendelijkheid is daarom erg belangrijk.
Profiel:
U bent in het bezit van een C - en E - rijbewijs en een chauffeursdiploma. U beschikt over een klantgerichte en
dienstverlenende houding en heeft enkele jaren ervaring. Ervaring met heftruck rijden is gewenst niet een pré.
Tevens bent u woonachtig in regio Kampen - Zwolle.
Functie-eisen:

Inzicht in logistiek processen

Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal

Hands on mentaliteit

Stressbestendig

Geen 8-5 mentaliteit

In bezit van Code 95 nascholing

Gevraagd:
Heftruckchauffeur m /v
Functieomschrijving.
Wij zijn op zoek naar een heftruckchauffeur voor de toekomst. U heeft in deze
functie uitzicht op een vast dienstverband. U bent bezig met het sorteren, stapelen
en verladen van pallets en overig houten emballage materiaal, in de tussentijd laad en lost u
vrachtwagens. Het begrijpen in logistieke processen is daarom bij ons erg belangrijk.
Functie-eisen

Bereid tot het werken in ploegendienst tussen 6:00 – 22:00uur

Ervaring met het rijden op dubbele lepels is geen vereiste

In het bezit van een geldig heftruckcertificaat

Kennis van logistiek processen

Goede beheersing van de Nederlandse taal

Hands on mentaliteit

Stressbestendig

Geen 7-4 mentaliteit

Jonge leeftijd is geen probleem, eerder een voordeel

Aanbod
Wij bieden een uitdagende functie bij een stabiele speler binnen de emballage industrie. Binnen deze functie kan
je werken tegen een zeer net salaris. Ben jij de geschikte kandidaat die wij zoeken? Neem contact met ons op! Je
kan je motivatie met CV zenden naar info@kloekpallets.com. Of bel ons en vraag naar Harm Troost.

www.kloekpallets.nl
Tel. +31 (0) 38 332 0756

email: info@kloekpallets.nl

