Vrachtwagenchauffeur – Limax Groep

Vrachtwagenchauffeur op oproepbasis
De Limax Groep teelt en verpakt producten bedoeld voor de versmarkt. Met een
geschiedenis van bijna 40 jaar is de groep inmiddels een gerenommeerde partij in de
sector. In deze tijd zijn we gegroeid tot een internationaal opererend bedrijf, met
vestigingen in Nederland en Polen, met diverse activiteiten.
Vanuit ons verpakkingscentrum in Horst beleveren we dagelijks verscheidene klanten
met verse verpakte paddenstoelen. De logistiek organiseren wij met een aantal externe
vervoerders maar ook met eigen vervoer. Het transport hiervan dient te voldoen aan
een aantal randvoorwaarden waar de chauffeur de verantwoording voor heeft deze te
borgen.

De functie
Wij zijn momenteel op zoek naar een vrachtwagenchauffeur welke met ons ervoor gaat
zorgen dat we onze klanten dagelijks kunnen blijven verblijden met ons product!
Onze chauffeurs rijden elke dag met verpakte producten naar klanten. Onder onze
klanten bevinden zich de grotere distributiecentra van supermarktketens. Een dag van
een chauffeur begint bij ons altijd in Horst (Li) en eindigt ook altijd in Horst (Li). De
begintijd voor een chauffeur bij Limax is normaal gesproken rond acht uur. Afhankelijk
van hoe het rittenplan zich ontwikkelt met de klantenportefeuille kan dit verschuiven.
Flexibiliteit van de werknemers is hierom uiterst noodzakelijk, de wensen van de klant
gaan voorop!
Een deel van de route bestaat ook uit het laden en lossen van verse grondstoffen,
benodigd om het product voor de eindklant te maken. Jij bent ons eerste stel ogen om
waar te nemen wat de kwaliteiten en hoeveelheden zijn van het verse product. Onze
chauffeurs zorgen ervoor dat wij later in de keten tot minder verrassingen komen te
staan.

Competenties
Wij zoeken iemand die:
-

in het bezit is van een groot rijbewijs (C & E)
een chauffeursdiploma met code 95 heeft
aantoonbare ervaring in het rijden met een vrachtwagen kan laten zien
het liefst ervaring heeft in het (ver)laden van versproducten waarbij
zorgvuldigheid en voorzichtigheid uiterst belangrijk is
zelfstandig, nauwkeurig en representatief is!

En bovenal bereid is om dat stapje extra te zetten om je collegae en het bedrijf te helpen.

Het profiel
Een aanstelling binnen de Limax Groep met een marktconform salaris die hoort bij deze
functie in het salarishuis van de organisatie.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten stuur je cv naar hrm@limax.nl, of gebruik
het formulier op de site werk.limax.nl, je kan ook bellen naar 077-3999660.

