Voor onze vestiging Schiphol (Zuid-Oost) zoeken wij nieuwe collega’s voor de functie
van:

fulltime Chauffeur C
(maandag tot en met zondag beschikbaar)
Wil jij aan het werk in een levendige werkomgeving? Bos Logistics is op zoek naar enthousiaste C chauffeurs.
Het betreft een fulltime functie voor tenminste 40 uur per week, waarbij de voornaamste taak is het vervoeren van
goederen binnen Nederland. Daarnaast zorg je ervoor dat jouw administratie nauwkeurig en volledig wordt
bijgehouden.
Wat ga je doen?
 controleren van goederen op juiste aantallen;
 afhandelen van documentatie rond de zending;
 vervoeren van de goederen op een veilige en correcte manier;
 laden en lossen en melden van eventuele problemen en/of schade;
 onderhouden van contact met de planning en de klanten over het verloop van de rit.
Wat heb je nodig:
 geldig rijbewijs C met Code 95;
 geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 flexibele instelling;
 enig technisch inzicht voor het werken met een boardcomputer;
 goede beheersing van de Nederlandse taal;
 voldoende beheersing van de Engelse taal;
 ADR is een pré.
Wat bieden wij:
 salaris conform de cao Beroepsgoederenvervoer;
 startbonus;
 doorgroeimogelijkheid naar CE;
 reiskostenvergoeding;
 bedrijfskleding;
 begeleiding;
 goede werksfeer en leuke collega’s.
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je brief & CV te sturen naar: sollicitatie@boslogistics.eu
Voor inlichtingen over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling P&O op
telefoonnummer 020 - 655 7083 of de afdeling Resource 020 - 655 4771.
Bos Logistics bestaat ruim 50 jaar en is gevestigd op Schiphol Zuid-Oost, met nevenvestigingen in Rotterdam
en België. Kernactiviteiten zijn het transport en de afhandeling van lucht- en zeevracht en containervervoer. De
brede dienstverlening is gericht op import en export en betreft globaal: FTL (Full Truck Loads), LTL (Less Truck
Loads), dedicated vervoer, warehousing, on airport services, zeeschepenbevoorrading en douaneformaliteiten.
Het leveren van kwaliteit is één van de pijlers van de onderneming.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

