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Chauffeur CE voor bloemen- en plantentransport 

Hoe we jou willen overtuigen om voor ons te komen rijden? Wat denk je van: 

• rijden voor één sector? Zo leer je je product en je klanten door en door kennen. Daardoor weet jij 

precies wat jouw taken zijn en lever je de beste service. 

• gevarieerd werk? Zo leg je de ene keer lekker veel kilometers af. En een andere keer volgen de 

losplaatsen elkaar op.  

• een team waarvan je écht deel uitmaakt? Waarbij je altijd terechtkunt. Met vragen of voor een goede 

babbel. 

Wat mag je verwachten? 

Onze hoofdactiviteit bestaat uit transporten in de regio Parijs, Dortmund en Amsterdam. Waar je planten en 

bloemen aflevert bij de belangrijkste veilingen in Duitsland: Rhein-Maas en Landgard Herongen.  

Daarnaast werken we ook in onderaanneming voor klanten. Voor wie we leveren aan tuincentra in België en 

Noord-Frankrijk. Deze ritten zijn korter, maar door de talrijke losplaatsen zijn ze fysiek intensiever.  

Jouw opleiding start met de lange ritten tussen de veilingen. Daar leer je onder andere de karren met bloemen 

en planten correct te laden en te lossen. Eenmaal je je taken onder de knie hebt, zetten we je ook in op de 

kortere routes tussen de tuincentra. Op die manier rijd je volgens een gevarieerde planning. 

Wat verwachten we van jou? 

• Je hebt een rijbewijs CE. Maar ook ervaring is een vereiste. 

• Dankzij de talrijke vertaalprogramma’s kunnen we prima met anderstalige chauffeurs communiceren. 

Daarom hoef je alleen een basis Engels en/of Frans te begrijpen.  

• Naast je transporten veilig uitvoeren, staan ook laden en lossen op je to-dolijstje.  

• Omdat je rechtstreeks in contact komt met de klanten is een verzorgd voorkomen belangrijk.  

• Je behandelt je vracht met de nodige voorzichtigheid. En je werkt nauwkeurig. Zo vul je de 

vervoersdocumenten tot op de letter correct in. 

• Je vindt het niet erg om regelmatig in je vrachtwagen te overnachten en op zaterdag de baan op te 

gaan. 
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Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur je cv en motivatiebrief naar gert@gekatrans.be. En dan heten 

we je welkom voor een gesprek. 

Over Gekatrans 

Gekatrans is opgericht door Gert Vermeulen in 1998 en is gevestigd in Oostakker. Onze hoofdactiviteit bestaat 

uit nationaal en internationaal transport van bloemen en planten. Daarbij verzorgen we groepage- en volle 

vrachten tussen België, Noord-Frankrijk, Duitsland en Nederland.  

Als familiebedrijf hechten we veel belang aan een goede opleiding en opvolging van onze medewerkers. Zowel 

bij bedienden als chauffeurs. Op die manier profileren we ons al jaren als duurzame partner in de logistieke 

bloemen- en plantensector. Met als resultaat een kwaliteitsvolle en flexibele service met open communicatie 

naar klant en leverancier. 
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