BEN JIJ GRAAG ACTIEF BEZIG,
EEN DOENER EN TEAMPLAYER
ÉN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BAAN?
DAN HEBBEN WIJ DIE BAAN VOOR JOU!
KOTRA Logistics, locatie Yerseke breidt verder uit en is op zoek naar enthousiaste

LOGISTIEK
MEDEWERKERS
- full time of oproep 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 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 VRAGEN WIJ JE?
MBO werk- en denkniveau. Goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal.
Gezonde dosis werklust, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwgezet werken en klantgericht denken zijn de kernwoorden voor deze functie. Verder beschik je over goede
communicatieve vaardigheden, ben je een echte teamplayer en weet je onder
tijdsdruk relaxed te blijven.
WAT BIEDEN WIJ JE?
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
Fulltime Logistiek medewerkers: Binnen het team wordt gewerkt met verschoven
diensten. Deze diensten worden op toerbeurt afgewisseld.
Oproep Logistiek medewerkers: Op basis van je opgegeven beschikbaarheid wordt
je ingepland voor minimaal één maar bij voorkeur twee vaste avonden van circa
17.30 uur tot circa 23.00 uur. En minimaal 1x per 3 weken een weekend dag. Als je
meer wilt werken kunnen we dit regelen.
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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). Deze advertentie staat ook op de vacaturebank van
zeelandnet en op onze website www.kotra.nl

WIE WEET, BEN JIJ STRAKS ONZE NIEUWE COLLEGA!

