Word jij onze nieuwe kipper chauffeur?
Oevertrans BV is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in kippertransport, op-en
overslag en containertransport.
Voor het kippertransport werkt Oevertrans nauw samen met haar zusterbedrijf Hertsens
Infra en anderen wegenbouwbedrijven. Het betreft vervoer van materialen en goederen
(grond, zandcement, puin,…) in de infrastructuurwerken.

Wat doe je bij Oevertrans als kipperchauffeur?
§

Je bestuurt onze vrachtwagens en je brengt de ladingen van en naar onze werven
in Vlaanderen en andere klanten in het binnenland.

§

Veiligheid en stiptheid staan bij ons voorop. Je bent op de hoogte van rij- en
rusttijden en van laadveiligheid.

§

Onze kipper chauffeurs steken zelf de handen uit de mouwen (aan- en
afkoppelen kipper, reinigen van de kipbak, …)

WIE BEN JIJ?

Je bent in het bezit van een rijbewijs C/E.
Samen met jouw collega’s en de dispatching, wil je elke rit tot een goed einde
brengen en het beste van jezelf geven.
Ervaring in soortgelijke sector is een pluspunt. Alsook een goede kennis van de
Vlaamse wegen en de Antwerpse haven.
Jezelf kunnen laden met kraan of laadschop maken jou profiel volledig.

Je beheerst het Nederlands.

Wat bieden wij?:
Je komt terecht in een familiebedrijf met een klantgerichte aanpak, die met haar
verregaande flexibiliteit elke logistieke uitdaging aan kan en voor kwaliteit staat in al
wat ze doet.
Je kan rekenen op een zeer variërende job waarin je de vrijheid krijgt om te groeien en
waarin je in nauw contact staat met je collega's.
We verlonen volgens de categorieën en voordelen van de transportsector (o.a. ARABvergoeding). En we geven je interne opleidingen en ondersteuning.
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Vertrekken doe je vanuit ons nieuw kantoor, gelegen aan Schelde Linkeroever met
prachtig zicht op de Hobokense Polder.

Wat moet je doen bij interesse:
Denk jij de chauffeur te zijn die samen met ons het verschil kan maken?
Vul dan snel onderstaande velden in of contacteer rechtstreeks Anne Verhelst | 03/253
40 42

