Wematrans BV is een transportbedrijf, dat met vestigingen in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk op
alle grote Royal FloraHolland locaties in Nederland vertegenwoordigd is. Een betrokken team van
chauffeurs, planners en logistiek medewerkers zorgt op uiterst professionele wijze voor de logistieke
verwerking en transport van bloemen en planten. Het bedrijf is uitgegroeid tot een grote speler
binnen het bloemen- en plantentransport en bouwt voortdurend aan een goede en lange relatie met
haar opdrachtgevers.
Ter uitbreiding van het team is Wematrans op zoek naar een:

-

-

-

Je verzorgt het transport tussen de verschillende bloemenveilingen en voor diverse klanten
in Nederland;
Je zorgt ervoor dat alle producten juist geladen, gelost en afgeleverd worden;
Je werkt van uit de standplaats Naaldwijk, wat betekend dat je hier begint en eindigt als alle
producten op plaats van bestemming zijn;
Jouw werkdagen zijn op maandag t/m vrijdag en afwisselend op zaterdag.

Je bent in het bezit van een Rijbewijs CE; een LZV certificaat is een pré en eventueel ook via
Wematrans te behalen;
Je bent flexibel in jouw eindtijden, omdat de handel op tijd binnen moet zijn;
Je woont in of in de omgeving van het Westland of Aalsmeer;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Je hebt een flexibele instelling en bent collegiaal ingesteld.

Een uitdagende baan waarbij elke dag weer anders is;
Je werkt met nieuw en kwalitatief goed materiaal, waarbij je zoveel mogelijk op een vaste
vrachtwagen rijdt;
Een goede beloning op basis van de cao beroepsgoederenvervoer;
Voldoende gelegenheid tot het volgen van Code 95 trainingen;
Mogelijkheid tot een vaste aanstelling;
Een mooi team van collega’s.

Spreekt deze vacature jou aan en ben jij degene die Wematrans zoekt? Klik dan
of stuur jouw CV
en motivatiebrief naar hr@wematrans.nl t.a.v. Chantal Kluiters. Voor vragen kun je telefonisch
contact opnemen door te bellen naar 0174-624827.

