Werk jij graag in een dynamische branche, vind je het leuk om altijd onderweg te zijn en ben jij in
het bezit van een rijbewijs CE? Lees dan snel verder!
BBS Logistics is een groeiend transportbedrijf gevestigd in Kerkrade. We zijn gespecialiseerd in
het vervoeren van kredietwaardige Express- en lengtezendingen binnen Europa, en zelfs
daarbuiten. Met de juiste uitstraling, duidelijk afspraken vooraf en snelle service gaan we sinds
2011 voor onze klanten de weg op. We gaan dan ook voor kwaliteit in elke kilometer.
Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar een CE chauffeur.

Hoe ziet jouw werkweek eruit :
Je gaat met een van onze vrachtwagens 2 keer per week van Tilburg naar Tamworth (UK). Dit
rijden wij voor een van onze klanten in de automotive branche . De rit zal als volgt gaan ; Vrijdag
middag zal er geladen worden bij onze klant in Tilburg en vervolgens vertrek jij op zondag avond
naar de Tamworth (UK) om maandmiddag te leveren, je komt terug naar Nederland en zult weer
op dinsdagochtend laden om weer op woensdag te lossen in de UK. Vervolgens zal jij op 1 of 2
laadadressen in het verenigd- koninkrijk retouren laden die jij op donderdag zal lossen in
Nederland of België.
Het betreft een meerdaagse rit.

Wie ben jij;
wij zoeken een chauffeur met een flexibele, enthousiaste en met een nuchter instelling. Je ziet je
vrachtwagen als eigen huis en zorgt ervoor dat de zending netjes en op tijd bij onze klanten
worden afgeleverd. Het is heel belangrijk dat je binnen de gestelde tijdvakken de zendingen
verzorgd; wees hier dus scherp op. Daarnaast zorg je ervoor dat alle formulieren zoals CMR`s
tankbonnen ect netjes worden ingevuld.
Kortom; je bent trots om het visitekaartje van BBS Logistics te zijn, gaat beleefd en respectvol, je
collega’s en onze klanten om en bezorgt de zending altijd op de juiste plaats.

Wat bieden wij :
- Een baan met goede arbeidsvoorwaarden; salaris conform CAO beroepsgoederenvervoer,
goede pensioenregeling, personeelsvoordelen via Benefits At Work.
- Toeslagen tijdens werkuren van 21:00 t/m 05:00, zaterdagen, zondagen en overuren worden
uitbetaald conform CAO.
- Een baan met een Fulltime werkweek.
- Een baan met veel vrijheid en sociale contacten.
- Een dynamische functie in een professioneel team met kennis van zaken.

