Vacature: Chauffeur Autolaadkraan (m/v)
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een chauffeur autolaadkraan.
Vanuit deze functie ben je verantwoordelijk om in opdracht van onze klant, zelfstandig transport- en hijswerkzaamheden uit te
voeren. Je laadt, vervoert en plaatst constructies en machines op diverse locaties, hoofdzakelijk in Nederland en België. Dit doe
je voornamelijk zelfstandig, maar bij grote objecten ook regelmatig in nauwe samenwerking met één van je collega’s. Je bent het
visitekaartje van ons bedrijf op locatie en maakt onze belofte aan onze opdrachtgevers waar.
Wie zijn wij?
Jan Aarnoutse Transport BV uit Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen) is al jarenlang een gevestigde waarde in de transportbranche.
Wij verzorgen alle mogelijke vormen van transport, waaronder ook zwaar transport en uitzonderlijk transport (lengte en breedte).
Met een uitgebreid wagen- en trailerpark én een vast team met ervaren en gemotiveerde medewerkers kunnen we vrijwel alle
transportopdrachten aan, inclusief kraanwerk met onze autolaadkranen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in verhuizingen,
zowel industriële verhuizingen (verhuizen van machines op fabrieken en bedrijfsterreinen) als particuliere verhuizingen.
Onze gewenste kandidaat voldoet aan de volgende kenmerken:
•Je bent een aanpakker en gaat uitdagingen niet uit de weg
•Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en probleemoplossend vermogen
•Je bent klantvriendelijk, collegiaal en hebt gevoel voor humor
•Je werkt nauwkeurig en neemt initiatief voor verbeteringen, daar waar jij ze constateert
•Je kunt goed samenwerken, maar ben ook zelfstandig sterk in het uitvoeren van je werk
•Je werkt liever voor een familiebedrijf dan voor een grote transportorganisatie
Functie-eisen:
•Je bent in het bezit van een rijbewijs B en C/CE met een geldige code 95
•Je hebt enkele jaren ervaring als chauffeur
•Je bent in het bezit van een geldig VCA-certificaat
•Het bezitten van een autolaadkraan-certificaat is een pré
•Je bent woonachtig in of nabij de regio West-Zeeuws-Vlaanderen
•Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Wij bieden:
•Een zelfstandige en afwisselende baan binnen ons familiebedrijf
•Een fulltime dienstverband
•Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
•Een marktconform salaris conform de CAO Beroepsgoederenvervoer
•De mogelijkheid tot het volgen van aanvullende scholing
Interesse? We zien je sollicitatie graag tegemoet!
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan jouw schriftelijke motivatie met CV naar veroni@aarnoutsetransport.nl. Heb je nog
aanvullende vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Harm Aarnoutse, telefoonnummer +31 (0)117 452 070.

