ZIT JE GRAAG ACHTER HET STUUR?
ÉN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BAAN?
DAN HEBBEN WIJ DÉ BAAN VOOR JE
KOTRA Logistics in Yerseke breidt verder uit en is op zoek naar enthousiaste

CHAUFFEURS
- full time
- oproep
- weekend

De werkzaamheden bestaan uit het laden en lossen op diverse adressen. Er wordt
gewerkt vanuit Yerseke. Je rijdt voornamelijk naar klanten in Nederland, België,
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Je vervoert verse en diepgevroren vis en schaalen schelpdieren.
FLEXIBEL
Full time chauffeurs kunnen kiezen uit korte ritte, lange ritten, nachtritten en ook
dagritten, wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw wensen en mogelijkheden.
Oproep- en weekend chauffeurs kunnen bij ons werken op een flexibele basis; jij
geeft aan wanneer je kunt rijden, wij verwerken dit in de planning.
MEER OVER JE TOEKOMSTIGE WERKGEVER
De Koeijer Transport (één van de werkmaatschappijen 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-to-date, betrouwbaar en ATP-gecertificeerd
en voorzien van moderne koel- en vriesinstallaties, zodat de verse en diepgevroren
producten op de juiste temperatuur blijven. Zo kan jij de producten onder de juiste
condities afleveren bij de klant. Dag en nacht zijn meer dan 200 KOTRA vrachtwagens onderweg in Europa.
WAT BIEDT KOTRA JE?
Een zelfstandige baan met verantwoording en ruimte voor eigen initiatief. Je hebt
flexibele werktijden. Je ontvangt een uitstekend salaris volgens CAO wegvervoer, met
zelfs doorgroeimogelijkheden naar schaal E-7 met een bruto salaris van € 2.680
per maand. Hiernaast ontvang je een verblijfskostenvergoeding afhankelijk van je
werktijden. Je komt te werken bij een groeiend, levendig, ambitieus, professioneel
familiebedrijf met een collegiale en prettige werksfeer.
WAT VRAAGT KOTRA JE?
Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95. Je beheerst de Nederlandse taal.
Een gezonde dosis werklust, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwgezet werken en een
klantgerichte instelling kenmerken jou.
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ENTHOUSIAST OVER DEZE VACATURE?
Mail dan je motivatie met CV naar vacatures@kotra.nl. Wil je meer
informatie? Bel Jan de Koeijer op 0113-577215 (bij voorkeur vanaf
19.00 uur). Bezoek onze website www.kotra.nl en kijk onder de
vacatures voor een impressie van deze functie en van het bedrijf.

