VACATURE CHAUFFEUR CE
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

Als beroepschauffeur breng je de meeste tijd door achter het stuur van de
vrachtwagen. 80% van onze ritten situeren zich binnen de cirkel Parijs –
Dortmund – Amsterdam met specialisatie regio Venlo en het Ruhrgebied.
Zelfstandig kunnen werken is een must. Tijdens de seizoenspieken heb je er geen
probleem mee op een tandje bij te steken.
Ervaring is een pluspunt.

Bloemen en planten worden vervoerd op cc karren. Als bloemen – en
plantenchauffeur sta je zelf in voor het laden en lossen van de vrachtwagen. Onze
vrachtwagens zijn uitgerust met een laadklep zodat we alle klanten, van kweker
tot grootdistributie, de nodige service kunnen bieden. Het leveren van een fysieke
inspanning houdt je niet tegen. Klantgericht denken is jouw tweede natuur.

Defensief rijden, ecodriving,... Een rijgedrag dat we verwachten van een
beroepschauffeur. Gekatrans wil ook op deze manier zijn steentje bijdrage tot
ieders veiligheid in het verkeer. Naast veiligheid speelt ook het verbruik een
belangrijke rol. Jezelf steeds op nieuw kunnen motiveren tot een verbetering van
je rijstijl, zo iemand past binnen het “Geka-team”.

Je vervult ook een aantal administratieve taken zoals het correct invullen van
CMR en leeggoed documenten. Ook heb je de nodige aandacht voor wettelijke
reglementeringen, voertuigdocumenten,…

Vroeg uit de veren is voor jou geen obstakel. Je bent flexibel inzetbaar: regelmatig
zaterdagwerk en overnachten in de vrachtwagen hoort nu éénmaal bij bloemen –
en plantentransport. Je vertrekt steeds vanuit Gekatrans te Lochristi ( je beschikt
over eigen vervoer ).
U start steeds onder interimcontract, nadien mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur. Correcte verloning volgens barema’s bepaald in PC 140.03 aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer. We zoeken mensen met een lange termijn visie; anciënniteit binnen het
bedrijf wordt verloond.

Overtuigd? Steeds welkom voor een verkennend gesprek. U kan hiervoor
contact opnemen met Hilde Van Roy of Gert Vermeulen op het nummer 09
236 21 42. U kan uw CV en motivatiebrief sturen naar:
info@gekatrans.be

