BINNENLAND CHAUFFEUR
Koornstra & Co. staat voor kwaliteit en klant-

Dit ga je doen:

Dit breng jij mee:

gehecht aan enthousiasme, zelfstandigheid en

gerichtheid, voor flexibiliteit en slagvaardigheid.

Als binnenland chauffeur vervoer je dagelijks

Jij hebt een geldig C-E-rijbewijs met code 95

inzet. Wij hebben een actieve

Zo zijn wij sinds de oprichting van het bedrijf in

onze verse AGF-producten in Nederland.

en kunt aantonen dat je ervaring hebt in een

personeelsvereniging en leuke extra regelingen

1931 uitgegroeid tot een succesvolle exporteur

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te

soortgelijke functie. Je bent bereid ook in het

voor onze medewerkers.

van groenten en fruit. Met een eigen merk van

zorgen dat deze producten op tijd en in goede

weekend te werken. Verder woon je binnen

naam en faam: Reputation. Gewoon vanuit De

conditie op de juiste bestemming aankomen.

15 kilometer van standplaats De Lier.

Lier, maar wel dagelijks door heel Europa.

In deze functie ben je erg zelfstandig, maar

Dit succes willen we graag behouden en

natuurlijk kun je hierbij rekenen op de

sterker nog: uitbouwen! Daarom zoeken wij

ondersteuning van onze transportplanners.

naar een nieuwe collega voor ons bedrijf, om
samen met ons verder te bouwen aan een

Dit vragen wij van jou:

gezonde toekomst.

Jij bent een enthousiaste en flexibele

Durf jij de uitdaging met ons aan en herken je

persoonlijkheid, die weet dat hij het

jezelf in de vacature hiernaast, laat ons dan

visitekaartje van onze organisatie bij onze klant

weten dat jij de combinatie met ons wel ziet

is.

zitten.

Wij vinden ervaring met de AGF-handel erg
belangrijk.

Direct solliciteren?

Herken jij jezelf hierin?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Dit bieden wij jou:
Je kunt rekenen op een passend salaris en

Stuur dan een email met jouw CV en een
motivatie naar: hr@koornstra.nl
Wil je eerst meer informatie?
Bel dan met Alex van Dam op
(0174) 527 950.

prima arbeidsvoorwaarden. Je gaat rijden in
één van onze moderne wagens met goede
faciliteiten. Wij bieden jou een
verantwoordelijke en plezierige werkomgeving
binnen een stabiele organisatie. Binnen onze
open en directe cultuur wordt veel waarde

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

