CHAUFFEUR ZEECONTAINERS
Oevertrans BV is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in op- en overslag en
zeecontainertransport. Wij staan in voor de stockage van diverse materialen (zowel bulkgoed als
verpakte goederen) op ons terrein in Burcht, naast de Schelde. Dit materiaal wordt door ons
verladen in zeecontainers (20ft en 40ft) in opdracht van de klant. Deze zeecontainers worden door
onze vrachtwagens leeg uitgehaald en vol terug binnen gebracht in de haven van Antwerpen (zowel
op linker- als op de rechteroever).
Daarnaast laden wij ook zeecontainers (zowel 20ft als 40ft) op diverse laadplaatsen binnen België en
haar landsgrenzen (Nederland, Frankrijk en Duitsland). Dit allemaal binnen een maximale afstand
van 300km enkel waardoor geen overnachtingen noodzakelijk zijn. Op locatie laden wij de
zeecontainers zowel horizontaal als verticaal (steilladen).
Doktransport in nachtshift is, indien gewenst, mogelijk.
Momenteel is Oevertrans op zoek naar een chauffeur doktransport (dag en/of nacht mogelijk) en
chauffeur verticale belading.
Functieomschrijving:
Als chauffeur:
Heb je CE-rijbewijs
Ben je fysiek geschikt voor containertransport (aan- en afkoppelen chassis, twistlocks
losdraaien)
Heb je kennis van de haven van Antwerpen
Staat veiligheid voorop (dragen van klimbeveiliging en fluo-kledij)
Heb je geen hoogtevrees
Ben je op de hoogte van rij- en rusttijden
Profiel:
De motivatie om elke rit tot een goed einde te brengen en het beste van jezelf te geven.
De juiste mentaliteit om goed samen te werken met de collega’s en dispatching.
Ervaring in soortgelijke sector is een pluspunt.
Beheersing van de Nederlandse taal.
In het bezit van rijbewijs CE
Aanbod:
Zeer variërende fulltime job waarin je de vrijheid krijgt om te organiseren en groeien en waarin je in
nauw contact staat met je collega's.
Verloning volgens de categorieën en voordelen van de transportsector (ARAB-vergoeding).
Periodieke indexering van de lonen.
Interne opleiding en ondersteuning.
Contract van onbepaalde duur.
Wij blinken uit in onze ondernemende, persoonlijke en vriendelijke aanpak om onze mensen te
laten werken in een familiale aangename sfeer en te laten genieten in een werkomgeving die
anderen verwondert.

