Ben jij een echte alleskunner op de weg die van aanpakken weet? Ben jij in staat zelfstandig te werken en is de auto
jouw huis? Dan is Transportbedrijf Wessels en zonen de werkgever voor jou. Coilvervoer, internationaal vervoer,
trucks met kraan, speciaal transport en transport België en Duitsland zijn onze expertises. Hierbij zijn flexibiliteit en
betrouwbaarheid onmisbaar. Herken jij je hierin, kom dan ons bedrijf nog sterker maken.

(Inter)nationale Chauffeur (m/v)

fulltime

Als chauffeur van Wessels ben je het visitekaartje op de weg. Je werkt samen met de planners en collega chauffeurs.
Je maakt deel uit van een team die met elkaar de klus wil klaren. Als chauffeur van Wessels behoord tot je
werkzaamheden het laden, vervoeren en lossen van een diversiteit aan vracht. Van coilvervoer, huifvervoer tot speciaal
transport. Je bent in staat je administratieve verantwoordelijkheden correct af te handelen. Je rijdt voornamelijk in
Nederland, België en Duitsland en bent bereid om meerdere dagen per week onderweg te zijn per rit. De weekenden
ben je vrij.
Je profiel
De klant staat bij ons centraal en wij gaan voor duurzame relaties, we vinden het daarom erg belangrijk dat je
klantvriendelijk bent. Daarnaast ben jij iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zorg je ervoor dat de klant
tevreden is. Jij vindt het belangrijk dat je opdracht correct en optimaal uitgevoerd wordt. Natuurlijk beschik je over een
geldig CE rijbewijs. Ervaring is een voordeel, maar ook jonge enthousiastelingen zijn welkom. Je bent proactief, flexibel,
betrouwbaar en doet je werk met veel enthousiasme. Daarnaast denk je mee met collega’s en klanten en ga je waar
nodig een stapje extra. Uiteraard verwachten we van je dat je goed en duidelijk communiceert. Je beheerst de
Nederlandse taal en ook in het Duits of Engels kun jij je verstaanbaar maken.
Sta je klaar om met plezier jouw vak uit te oefenen en herken jij je in het profiel? Dan ben jij de gedreven chauffeur die
we zoeken! Solliciteer vandaag nog en word onderdeel van ons mooie familiebedrijf. Je zult de prettige, informele en
uitdagende werkomgeving bij Wessels en zoon snel gaan waarderen. Uiteraard bieden wij een passend
arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO beroepsgoederenvervoer over de weg.
Heb je belangstelling?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 4 augustus 2017 naar:
Transportbedrijf J.J. Wessels & Zn. B.V.
T.a.v. de heer H.B. Wessels
Adres:
Bedrijfsweg 25 7671 EG Vriezenveen

Email:
aard@wesselsenzoon.nl

Wilt je meer informatie over deze functie dan kunt je contact opnemen met de heer H.B. Wessels:
Telefoon: 0546-561648
E-mail: aard@wesselsenzoon.nl

