Al sinds 1937 verzorgt Jacobs B.V. verhuizingen en transport in zowel binnen- als buitenland. Jacobs B.V. is
gevestigd te Velp bij Arnhem en beschikt over 17 wagens , waarvan 9 wagens bestemd zijn voor transport en
8 voor verhuizingen. De jarenlange ervaring zien we terug in kwaliteit, zorg en service. Kernwaarden die bij
deze organisatie hoog in het vaandel staan.
Voor deze dynamische organisatie zijn we op zoek naar een enthousiaste, ervaren en gemotiveerde
Distributie chauffeur CE. voor diverse opdrachtgevers.
Over de functie:
Als Distributie chauffeur verzorg je het transport voor diverse opdrachtgevers .Je rijdt diverse routes
waardoor het aantal stops varieert. Het laden en lossen verzorg je meestal zelf, hiervoor krijg je uiteraard
hulpmiddelen mee. De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en je werkt in de dagdienst.
De ideale kandidaat:
- Is in het bezit van rijbewijs C E, Code 95 en digitale bestuurderspas;
- Deze vacature betreft oa rijden met schamel aanhanger, ervaring hierin heeft een pré
- Is in het bezit van het ADR Basis certificaat
- Is enthousiast, klantvriendelijk ,stressbestendig en werkt oplossingsgericht;
- Is energiek, fit en representatief;
- Werkt zeer zorgvuldig;
- Woont binnen een straal van maximaal 30 kilometer van de standplaats Velp.
Jacobs B.V. biedt:
Een uitdagende baan bij een groeiende organisatie, waar kwaliteit, zorg en service hoog in het vaandel staan!
De salariëring is conform de cao Beroepsgoederenvervoer.
Ben je op zoek naar een nieuwe baan als Distributie chauffeur ?, Snap je als geen ander het belang van een
goede relatie met de klant? Ben je op korte termijn beschikbaar én woon je binnen een straal van 30 kilometer
van de standplaats Velp? Dan is dit misschien wel jouw baan!
Graag zien wij je reactie per mail tegemoet tav. Annemiek Flipse annemiek@jacobs.nl

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld!

