VRACHTWAGENCHAUFFEUR CE / M-V / 40uur / ALPHEN AD RIJN
Bultena Verhuur is de grootste verhuurder van bemande verreikers in Nederland. Tevens
verhuren wij rupskranen en telescoopkranen, deze tak van sport is groeiend binnen ons bedrijf.
Vanuit onze vier vestigingen sturen wij onze machinisten en chauffeurs (100x) aan.
Wat ga jij doen:
Als chauffeur bij Bultena Verhuur BV ben je een belangrijke schakel in het logistieke proces van
het bedrijf. De werkzaamheden zullen bestaan uit het wegbrengen en ophalen van verreikers bij
nieuwe en afgeronde projecten in het westen van Nederland.
Wanneer ben jij de perfecte kandidaat?
We zoeken een chauffeur met een positieve en enthousiaste instelling. Op de werklocatie ben jij
namelijk hét visitekaartje van ons bedrijf. Je hebt daarom een veilige rijstijl, bent zuinig op en met
het materieel (zowel de vrachtwagen als de verreiker) en gaat professioneel te werk. Maar
bovenal ben je een prettige, sociale collega die houdt van hard werken en veelal zelfstandig kan
opereren. Verder ben herken je jezelf in onderstaande:








Je hebt een afgeronde opleiding op LBO / MBO niveau
Je bent minimaal in het bezit van rijbewijs CE en code 95
Je hebt ervaring als chauffeur m.b.t. laden en lossen van groot werkmaterieel
Je hebt geen 9-5 mentaliteit, extra uren werken is voor jou vaak geen probleem
Je hebt een hoge mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en een
klantvriendelijke instelling;
Je bent bereid om waar nodig zo nu en dan ook op zaterdagen te werken.
Het is een pré als je in bezit bent van een TCVT certificaat

Wat krijg jij er voor terug?
Een uitdagende functie waarin je continu uitgedaagd wordt om het beste uit jezelf te halen. Een
enthousiast en stabiel team waar hard gewerkt wordt, maar ook tijd is voor een leuk gesprek.
Verder kun je rekenen op een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en
voldoende mogelijkheden voor zelfontwikkeling.
Geïnteresseerd?
Spreekt dit jou aan en zie jij jezelf als chauffeur bij ons aan de slag gaan? Aarzel niet en
solliciteer bij ons via de email. Heb jij nog vragen over de functie bel dan met
Erik Jansen 06-23279629 (erik.jansen@bultena.nl).
www.bultena.nl

