Werk jij graag in een dynamische omgeving en maak jij er een sport van om files te vermijden. Zet jij
graag die extra stap voor onze klanten om hun een glimlach te bezorgen. Heb jij ervaring als koerier
of pakketbezorger en ben jij in het bezit van een rijbewijs B? 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.
Hiernaast hebben we een sterk distributienetwerk opgebouwd voor 24-uurs zendingen in BeNeLux.
Met de juiste uitstraling, duidelijk afspraken vooraf en snelle service gaan we sinds 2011 voor onze
partners de weg op. We gaan dan ook voor kwaliteit in elke kilometer.

Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar internationale koeriers.

Als internationaal koerier ga jij pakketten en pallets door heel Europa vervoeren. Je gaat deze pakket
en pallets vervoeren in een bedrijfswagen van BBS Logistics. Je zorgt ervoor dat je wagen wordt
gezien als eigen huis en zorgt ervoor dat alle zendingen 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 vrachtbonnen netjes worden
ingevuld.

Kortom; je bent trots om het visitekaartje van BBS Logistics te zijn, gaat beleefd en respectvol met
jezelf, 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 en een uitgebreid inwerktraject.

- Het bruto salaris voor deze baan komt uit op € 12,18 per uur. Wanneer werkdag langer dan 4 uur
aan een gesloten is, volgt een extra netto vergoeding van € 0,63 netto per uur.

- Toeslagen tijdens werkuren van 21:00 t/m 05:00, zaterdagen, zondagen en overuren worden netjes
uitbetaald.

- Een baan met een werkweek tussen 0 en 40 uur. Flexibiliteit is dan ook een enorme pré!

- Een baan met veel vrijheid en sociale contacten.

- Een dynamische functie in een professioneel team met kennis van zaken.

- Je werkt in een modern pand dat goed bereikbaar is.

Wie ben jij?

- Minimaal 1 jaar werkervaring als koerier of internationaal chauffeur.

- In het bezit van VOG, rijbewijs B, eigen vervoer en woonachtig in Zuid-Limburg.

Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd

Salaris: Vanaf €12,18 per uur

