Word jij Full-time halmedewerker bij De Koeijer Transport BV?

In onze vers terminal worden goederen voor onze opdrachtgevers overgeslagen en opgeslagen. Het
lossen, overslaan, opslaan, orderpicken en laden van de goederen is een dagelijks terugkerend
proces. Om dit proces in goede banen te leiden zijn meer dan 25 fulltime medewerkers aangevuld
met 35 losse oproepkrachten actief.
Jouw werkgever
De Koeijer Transport BV te Yerseke (werkmaatschappij van Kotra Logistics) is gespecialiseerd in het
vervoer van verse en diepgevroren vis en levende schaal- en schelpdieren.
Dagelijks distribueren wij voor verschillende opdrachtgevers uit Europa en ver daarbuiten, dit
volledig volgens HACCP-normen. Het wagenpark met een gemiddelde leeftijd van twee jaar is up-todate, betrouwbaar en ATP-gecertificeerd. Het is voorzien van moderne koel- en vriesinstallaties,
zodat de verse en diepgevroren producten op de juiste temperatuur blijven.
Dag en nacht zijn meer dan 150 vrachtwagens onderweg in Europa.
Functie-eisen:
MBO werk- en denkniveau
Goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal
Vaardigheden:
Gezonde dosis werklust, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwgezet werken en klantgericht denken
zijn de kernwoorden voor deze functie. Verder beschikt je over goede communicatieve
vaardigheden, ben je een echte teamplayer en weet je onder tijdsdruk relaxed te blijven. Het bezit
van een rijbewijs CE en code 95 is zeker een pre.
Wat bieden we jou?
We bieden een zelfstandige baan met verantwoording en ruimte voor eigen initiatief. Je hebt
flexibele werktijden. Je ontvangt een uitstekend salaris volgens CAO wegvervoer. Je komt te werken
bij een groeiend, levendig, ambitieus, professioneel familiebedrijf met een collegiale en prettige
werksfeer.
Werktijden:
Het betreft hier fulltime functie. Binnen het team wordt gewerkt met verschoven diensten. Deze
diensten worden op toerbeurt afgewisseld.
Enthousiast geworden van deze vacature?
Mail dan je motivatie met CV naar vacatures@kotra.nl. Wil je meer informatie? Kijk voor een
impressie van je toekomstige werkplek op onze website; www.kotra.nl of neem contact op met Jan
de Koeijer (HR-manager) via telefoonnummer 0113-577215 (bij voorkeur na 19.00 uur). Deze
advertentie staat ook op de vacaturebank van zeelandnet.

