P. van der Kooij groep, afdeling diervoeders, is per direct op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste:

CHAUFFEUR (m/v) BULKTRANSPORT
De functie:
Als diervoeder chauffeur vervoer je vochtrijke diervoeder producten binnen de Benelux en Noord Frankrijk, dit
wordt zowel gelost bij producenten in de food en feed sector alsmede direct bij de veehouders.
Wat vragen wij van jou?
In het bezit van:
•

Rijbewijs CE

•

Code 95

•

Bestuurderskaart t.b.v. digitale tachograaf

•

Bereid om te overnachten

Overige kenmerken:
•

Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse of Engelse taal

•

Flexibele instelling, zowel qua werktijden (Weekenddiensten via een vast rooster)

•

Klantvriendelijk, representatief, verantwoordelijk en zelfstandig

•

Woonachtig in de regio Rotterdam

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een uitdagende, verantwoordelijke en veelzijdige functie in een dynamische omgeving. Het betreft een
fulltime functie, maar deze is eventueel ook parttime in de vullen.
P. v/d Kooij Groep biedt medewerkers diverse opleidingsmogelijkheden. Voor Chauffeurs betekent dit dat je de
gelegenheid krijgt om je bestaande certificaten te herhalen/verlengen en je nascholingsuren in het kader van Code
95 te behalen.
Over P. van der Kooij:
P. van der Kooij is een echt familie bedrijf, bestaande uit 3 afdelingen. De afdeling voor het zuigen en blazen van
dakgrind, een afdeling verkoop diervoeder en een afdeling Transport en Opslag. Voor de laatste zoeken wij een
nieuwe collega. Het team bestaat uit 9 auto’s en 12 chauffeurs, merendeel van de chauffeurs heeft een vaste trekker
/ oplegger. Als diervoeder chauffeur wordt je aangestuurd door de planning. P. van der Kooij is gevestigd in
Schiedam op de nieuwe waterwegstraat 21.

Interesse?
Indien je in aanmerking wilt komen voor deze vacature, dan ontvangen wij jouw sollicitatie per mail, het mail adres
is: veevoederafdeling@kooijgroep.nl
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan gerust contact op met ons op.
Je kan terecht bij: Patrick Voogt, Coördinator transport (010 -426 4444).

