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

CHAUFFEURS (m/v) Zuig / Blaaswagens
De functie:
Als chauffeur bij de afdeling grind rij je op een zuig/ blaas wagen of een ladder wagen, naar een klus in Nederland.
Op de klus aangekomen bouw je samen met je collega’s de auto’s op en begin je met het zuigen en/of blazen van het
dakgrind. Als het werk klaar wordt alles netjes opgeruimd en vertrek je na overleg met de planning naar de volgende
klus of naar de zaak.
Wat vragen wij van jou?
In het bezit van:
•

Rijbewijs C

•

Code 95

•

Bestuurderskaart t.b.v. digitale tachograaf

•

VCA, of bereid zijn deze te halen

Kenmerken:
•

Beheersing van de Nederlandse

•

Flexibele instelling, qua werktijden

•

Klantvriendelijk, representatief, verantwoordelijk en zelfstandig

•

Woonachtig in de regio Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een uitdagende, verantwoordelijke en veelzijdige functie in een dynamische omgeving. Gezien je op
hoogte werkt staat veiligheid bij ons hoog in het vaandel.
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 afdeling grind zijn wij op
zoek naar nieuwe collega’s. Je werkt in een team van 2-4 personen. Als grind 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: Grind@kooijgroep.nl
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan gerust contact op met ons op.
Je kan terecht bij: Ronald van der Kooij, Manager Grind (010 -426 4444).

