Chauffeur CE / Truck driver CE / Kierowca ciężarówki C+E
Voel jij je thuis op de weg? Lees dan snel onderstaande tekst.
We zijn op zoek naar een fulltime (40 uur) chauffeur met rijbewijs CE die de mooiste routes
gaat rijden in Nederland, België en net over de grens in Duitsland.
Bema BV is een groeiend familiebedrijf met ambitie om dé verpakkingsspecialist in de
voedingsmiddelenindustrie te zijn. We zijn gespecialiseerd in het confectioneren van diverse
kunststof- en faserdarmen, vacuümzakken, krimpzakken en lengtedarmen. Daarnaast
hebben wij een eigen drukkerij waar we diverse producten kunnen bedrukken naar de
wensen van de klant.
De functie
Werken als chauffeur bij Bema betekent een baan met een uitstekende balans tussen privé
en werk. Je rijdt maandag tot en met vrijdag van 06:00 uur tot +/- 15:00 uur. Als het verkeer
tegenzit dan wordt het wat later, zit het mee, dan ben je eerder klaar. Je komt te werken in
een team met 2 andere fulltime chauffeurs met rijbewijs CE en een collega met een C
rijbewijs die naast dat ze rijdt ook werkt in het magazijn. Met jullie vieren verzorgen jullie een
groot deel van het transport van onze producten naar onze klanten. Onze klanten zijn
gevestigd in Nederland, België en Duitsland. Je bezoekt de Duitse Klanten niet, je levert de
goederen af bij onze Duitse collega’s in Issum.
Het is niet alleen rijden, maar ook laden en lossen, je hebt contact met de klant en je draagt
zorg voor de juiste administratie. Bij onze collega’s in Duitslang neem je vaak ook weer
goederen mee retour. Kortom, jij bent ons visitékaartje bij de klant.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiast geworden? Kijk dan naar onderstaand profiel:
Je hebt een geldig rijbewijs B,C,E, en een bestuurderskaart;
Code 95 staat bijgeschreven op je rijbewijs;
Je bent flexibel en klantgericht;
Je beheerst de Nederlandse of Engelse of Engelse & Poolse Taal;
Woonachtig in een straal van 20 km van Waddinxveen.
Arbeidsvoorwaarden
Passende salariëring conform functie en ervaring;
Start met een bepaalde tijd contract met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse
tevredenheid;
Code 95 moet up tot date blijven, wij zorgen voor de bijscholing;
Ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen;
Pensioenopbouw
Uitstekende werk en privé balans, in de weekenden en avonden ben je vrij.

Indien je interesse is gewekt zien we graag je sollicitatiebrief en CV graag tegemoet via
c.george@bemabv.com of neem contact op met de afdeling HR via 0182-549087. We kijken uit
naar je sollicitatie!
Więcej informacji w języku polskim pod adresem mailowym magda@bemabv.com.

